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A Údaje o oznamovateli 

A.I Oznamovatel 

Svazek obcí Bytřice 

 

A.II IČO 

75061465 

 

A.III Sídlo/adresa 

T. G. M. 1 

362 36 Pernink 

 

A.IV Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného 
zástupce oznamovatele 

Ing. František Hanuš 

Novák & Partner spol. s r. o. 

Perucká 5 

120 00 Praha 2 

Tel.: 221 592 053  
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B Název záměru 

B.I  Základní údaje 

B.I.1 Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 

Název záměru: Společný turistický prostor Svazek Obcí Bystřice - 
Johanngeorgenstadt, stavební část Turistické parkoviště Bludná 

 

Zařazení dle přílohy č. 1 zákona: II/10.6 Skladové nebo obchodní komplexy včetně 
nákupních středisek o celkové výměre nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo 
garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu. 

Záměr podléhá zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.  

Úřadem příslušným k provedení zjišťovacího řízení je Krajský úřad Karlovarského 
kraje. 

Následující obrázek ukazuje lokalizaci záměru z hlediska širších vztahů. 

 
Obr. 1: Vymezení záměru z hlediska širších vztahů 
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B.I.2 Kapacita (rozsah) záměru 

Stavba řeší vybudování parkoviště pro osobní automobily s celkovým počtem 12 
parkovacích stání, přičemž parkovací místa nebudou na ploše vyznačena. V době provozu 
bude parkoviště využíváno nárazově během turistické sezóny. Se zimní údržbou se nepočítá. 

Odvodnění parkoviště bude příčným a podélným spádem do mělkých rigolů podél 
plochy a následně do přilehlého terénu. Konstrukce vozovky je částečně propustná.  

Opatření proti zachycení ropných látek nejsou, vzhledem k účelu plochy a jejímu 
způsobu využití, navržena. Odstavná plocha nebude osvětlena.  

Parkoviště bude napojeno na účelovou komunikaci a následně na silnici III/221 41.  

 

B.I.3 Umístění záměru 

Kraj:    Karlovarský kraj 

Obec:    Potůčky 

Katastrální území:   726 516 Potůčky 

 

B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

Záměr řeší vybudování nového parkoviště v nezastavěné části osady Bludná, 
konkrétně na křižovatce silnic III/221 41 a účelové komunikace do obce Potůčky. 

Nepředpokládá se možnost kumulace s jinými záměry. 

 

B.I.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu 
zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. 
odmítnutí 

Výstavba parkoviště je novou stavbou. 

V okolí obce Potůčky se nacházejí turisticky atraktivní lokality jak pro pěší turistiku, 
cykloturistiku a v zimních měsících i pro běh na lyžích. Severozápadním směrem se v dochozí 
vzdálenosti nachází rozhledna Blatenský vrch, naučná stezka Blatenský příkop, po silnici 
III/221 41 je značena červená turistická značka a jsou zde vedeny cyklotrasy č. 36 Všeruby – 
Tachov – Cheb – Horní Blatná – Boží Dar a č. 2198 Pernink – Horní Blatná – Rýžovna – 
Potůčky a zároveň tudy prochází i Krušnohorská magistrála. Navrhované parkoviště bude 
tedy vhodným výchozím bodem pro využití těchto tras. 

Výběr lokality je dán požadavkem na dobré napojení na silniční síť v okolí. Jedná se o 
zatravněnou plochu, která je v současnosti bez zvláštního využití, podél silnice III/221 41 a 
účelové komunikace. Území se mírně svažuje směrem k účelové komunikaci, na které byla v 
minulosti osazena závora, avšak vjezd na ni není zakázán dopravním značením. Celá lokalita 
je v nezastavěné části obce. 
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Parkovací plocha doplní již existující vybavení, sestávající se z přístřešku pro turisty, 
který tvoří dřevostavba na betonových patkách. Přístřešek je vybaven stolem a lavicemi. 

Z uvedených důvodů se lokalita pro daný záměr jeví jako vhodná a nebylo uvažováno 
s jinými variantami. 

 

B.I.6 Stručný popis technického a technologického řešení záměru, 
včetně parametrů 

Navrhované řešení předpokládá zřízení odstavné plochy pro osobní automobily, 
s celkovým počtem 12 parkovacích míst, která nebudou na ploše vyznačena. Rozměry plochy 
odpovídají požadavkům ČSN 73 6056 (03/2011). 

Rozměry parkovacích stání jsou 2,50 x 5,00 m, krajní stání jsou rozšířena na 2,75 m. 
Šířka příjezdové komunikace je 6,00 m.  

Konstrukce parkoviště je navržena jako nezpevněná z hutněné štěrkodrti, přičemž 
použitá žulová drť bude pocházet z blízkého lomu. Tloušťka konstrukce vozovky je 300 mm, 
aktivní zóna nebude zřízena. Požadovaná únosnost pláně je E def,2 = 30 MPa.  

Parkoviště bude napojeno na účelovou komunikaci a následně na silnici III/221 41. 
Poloměr křižovatkového rozjezdu je 5,0 m ve směru k silnici III/221 41 a R=1,0 m na opačné 
straně. Odstavná plocha nebude osvětlena a se zimní údržbou se nepočítá. 

Odvodnění parkoviště bude příčným a podélným spádem do mělkých rigolů podél 
plochy a následně do přilehlého terénu. Konstrukce vozovky je částečně propustná. Opatření 
proti zachycení ropných látek nejsou vzhledem k účelu plochy a jejímu způsobu využití 
navržena. Podél silnice III/ 221 41 je odvodňovací příkop a jsou zde vysázeny stromy. Účelová 
komunikace odvodnění nemá, část před křižovatkou s III/221 41 je asfaltová, zbývající část je 
zpevněna štěrkem. 

Stavba není rozdělena na stavební objekty. 

Následující obrázek ukazuje technické provedení záměru. 
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Obr. 2.: Technické řešení hodnoceného parkoviště 

 

B.I.7 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho 
dokončení 

Předpokládané zahájení realizace záměru:  2012 

Předpokládané dokončení záměru:   2012, doba výstavby cca 12 týdnů 

 

B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Kraj:    Karlovarský 

Obec:     Potůčky 

Katastrální území:   Potůčky 

 

B.I.9 Navazující rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů  

• Městský úřad Ostrov – stavební úřad:  

o územní rozhodnutí 

o stavební rozhodnutí 

o kolaudační rozhodnutí 
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• Krajský úřad Karlovarského kraje – rozhodnutí na základě Posouzení vlivů 

záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle § 45 h) a i) zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. 

• Další případná rozhodnutí potřebná k realizaci stavby 

 

B.II Údaje o vstupech 

B.II.1 Půda 

B.II.1.1 Zábor půdy 

Při výstavbě parkoviště dojde k trvalému záboru půdy. Je navržen trvalý zábor části 
parcely 843/3 k.ú. Potůčky vedené jako ZPF o výměře 469 m2. Na této ploše se navrhuje 
změna využití území ze stávajícího trvalého travního porostu na ostatní plochu. 

Následující tabulky uvádějí seznam pozemků dotčených stavbou a další údaje 
s ohledem na plánované vynětí ze ZPF. 

Tab. 1: Popis pozemku dle listu vlastnictví 

Parcelní 
číslo KN 

LV Vlastnické právo Výměra 
Druh 

pozemku 

843/3 247 Zacharda Petr, Ing.                                                                 
nábřeží Jana Palacha 1217/32, Karlovy Vary, 360 01 

13742 TTP 

 

Tab. 2: Celkový zábor půdy 

Parcelní 
číslo KN 

Výměra 
Trvalý 
zábor 

Dočasný 
zábor (do 

1 roku) 

Druh 
pozemku 

Ochrana BPEJ 

843/3 13742 469 0 TTP ZPF 93624 

 

Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) nebudou záměrem dotčeny. 

 

B.II.2 Voda 

B.II.2.1 Výstavba 

V době výstavby vzniknou tyto potřeby na dodávku vody: 

• Voda pro přímou spotřebu (pitná voda), voda pro mytí a sprchování pracovníků 

dle směrnice č.9 MVLH ČSR z roku 1973 je stanovena spotřeba vody: 

- pitná voda   5 l/osoba/směna 

- mytí a sprchování  120 l/osoba/směna (specifická směnová potřeba pro 
prašné a špinavé provozy) 

• Voda technologická 



 

Novák & Partner, 2011 

Oznámení záměru dle přílohy 3 zákona 100/2001 Sb.        Turistické parkoviště Bludná 12 

Potřeba technologické a provozní vody při výstavbě se vztahuje zejména na tyto 
činnosti: 

- kropení rozestavěných částí stavby, přístupových a stavebních komunikací, příp. 
skládek zeminy při recyklaci jako ochrana před nadměrnou prašností, 

- očista vozidel a pracovních strojů. 

 

V současnosti není znám počet pracovníků a nelze proto stanovit celkovou potřebu 
vody pro sociální zázemí stavby, resp. jednotlivých úseků. Stejně tak nelze přesně stanovit 
potřebné množství technologické a provozní vody. Odběrové množství bude přesněji 
specifikováno až na základě požadavků zhotovitele stavby. 

Zásobování vodou v průběhu stavby bude řešeno dovozem cisternami. 

B.II.2.2 Provoz 

Pro provoz stavby se nepředpokládají žádné odběry povrchové či podzemní vody. Lze 
předpokládat minimální spotřebu vody pouze při údržbě terminálu. 

 

B.II.3 Surovinové a energetické zdroje 

B.II.3.1 Elektrická energie 

Výstavba 

V průběhu výstavby bude potřeba odběru elektrické energie zajištěna napojením 
na nezávislé zdroje elektrické energie, např. dieselagregáty, v rámci areálu zařízení 
staveniště. 

Provoz 

 S osvětlením parkoviště v době provozu není uvažováno, tudíž se nepředpokládá ani 
spotřeba elektrické energie. 

B.II.3.2 Spotřeba surovin a materiálů 

Výstavba 

Povrch parkoviště je navržen jako nezpevněný z hutněné štěrkodrti. Použita bude 
žulová drť z blízkého lomu. Rozsah zemních prací je vzhledem k charakteru stavby minimální, 
depote zeminy a zemník bude věcí nabídky zhotovitele stavby. 

Provoz 

Plocha parkoviště nebude v zimě udržována, proto se nepočítá s potřebou 
posypového materiálu. Jiné suroviny a materiály se v období provozu nepředpokládají. 
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B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

B.II.4.1 Dopravní infrastruktura 

Výstavba 

Ve fázi výstavby dojde k určitému zvýšení nároků na stávající dopravní síť, které bude 
způsobeno zemními pracemi, odvozem výkopové zeminy a dovozem stavebních materiálů. 
Přesun hmot se bude provádět po stávající komunikaci. Na úrovni předkládaného oznámení 
bez znalosti zhotovitele stavby a jeho POV nelze objektivně bilancovat nároky na dopravu. 

Během výstavby nedojde k omezení provozu na přilehlé silnici III/ 221 41, nepočítá se 
s uzavírkami ani objízdnými trasami. 

Provoz 

V současné době není plocha umístění plánovaného záměru využívána jako 
parkoviště. Území je zároveň turisticky atraktivní a navštěvované. Lze tedy předpokládat 
mírný nárůst automobilové dopravy, respektive kumulace vozidel na jednom místě, avšak 
vzhledem k rozsahu záměru se nebude jednat o výrazný vliv. 

B.II.4.2 Ostatní infrastruktura 

Pro umístění záměru nebude nutno provést demolice státních, obecních nebo 
soukromých budov. Nedojde ani k vykácení vzrostlých dřevin. Záměr nevyžaduje napojení na 
stávající inženýrské sítě. Odvodnění bude řešeno příčným a podélným spádem do mělkých 
rigolů podél plochy a následně do přilehlého terénu. 

 

B.III Údaje o výstupech 

B.III.1  Ovzduší 

B.III.1.1 Výstavba 

Zdroje znečištění budou v době výstavby představovány provozem nákladní techniky 
během provádění zemních prací a při dovozu stavebního materiálu. Stanovení množství 
emisí během výstavby není prakticky možné a při přípravě staveb není běžně prováděno. 
Tyto emise je zapotřebí minimalizovat vhodnými opatřeními v rámci plánu organice výstavby 
(např. používání stavebních mechanismů v odpovídajícím technickém stavu, kropení 
prašných povrchů během výstavby či realizace stavebních prací v nejkratším možném 
termínu). 

B.III.1.2 Provoz 

Novým zdrojem škodlivin emitovaných do ovzduší budou emise z výfuků osobních 
automobilů, které budou využívat parkoviště a příjezdové komunikace. To může způsobit 
obohacení půdního krytu dusíkem v okolí záměru. Avšak vzhledem ke kapacitě záměru se 
nebude jednat o výrazný zdroj znečištění. 
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B.III.2  Voda 

B.III.2.1 Výstavba 

Při výstavbě parkoviště budou vznikat splaškové odpadní vody v sociálním zařízení 
staveniště. Jejich zneškodňování musí probíhat v souladu s nařízením vlády č. 82/1999 Sb. 
Sociální zařízení bude buď napojeno na kanalizační síť, nebo budou použita chemická WC. 
Množství vznikajících odpadních vod nelze v současné fázi přípravy záměru stanovit, pro 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí to však není nezbytné. Jiné odpadní vody ve smyslu 
zákona č. 138/1973 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů během výstavby vznikat 
nebudou. 

Technologické odpadní vody v etapě výstavby nevznikají. 

B.III.2.2 Provoz 

Nově vybudované parkoviště nebude produkovat dešťové ani splaškové odpadní 
vody.  

 

B.III.3  Odpady 

Nakládání s odpady bude řešeno původcem odpadu v souladu se zákonem 
185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“). 
Původce odpadu podle § 5 odst. 1 zákona o odpadech je povinen odpady zařazovat podle 
Katalogu odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.). Nelze-li odpady využít, potom zajistí jejich 
zneškodnění.  

V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech je původcem odpadu: 

• V období výstavby parkoviště: stavební dodavatel záměru. 

• V období provozu parkoviště: správce komunikace. 

Během výstavby a provozu záměru lze předpokládat vznik odpadů, kategorizovaných 
podle vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se vydává katalog odpadů a stanovují se další 
seznamy odpadů a způsob nakládání s nimi. Druhová skladba odpadů a produkovaná 
množství jednotlivých odpadů, zejména v etapě výstavby, nemohou být v této fázi přípravy 
stavby při dané úrovni znalostí přesně určeny. Lze však konstatovat, že ani při výstavbě, ani 
při provozu terminálu nebudou vznikat takové druhy a taková množství odpadů, které by 
nebylo možné bez problémů zneškodnit. 

B.III.3.1 Výstavba 

Za odpad při stavbě komunikací je považován i přebytečný výkopový materiál, který 
bude tvořit z hlediska množství největší podíl odpadu při výstavbě. Přebytek výkopového 
materiálu bude třeba přednostně využít jako druhotnou surovinu. Přebytečná zemina, která 
nebude použita do náspů, bude předávána jiným subjektům v souladu s platnou legislativou 
týkající se nakládání s odpady-především vyhláškou č. 294/2005 Sb., v platném znění. 
Nakládání se sejmutou ornicí spadá pod kompetenci orgánů ochrany zemědělského půdního 
fondu. 
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B.III.3.2 Provoz 

Během provozu stavby mohou vznikat obvyklé druhy odpadů podobně jako 
na ostatních stavbách tohoto druhu: odpadní motorové, převodové a mazací oleje, 
komunální odpad. Z časového hlediska se jedná o krátkodobé, nárazově vzniklé a, ve většině 
položek, objemově nevýznamné hodnoty. 

Výstavba a provoz navrženého záměru nevyvolá neobvyklé nebo neřešitelné nároky 
z hlediska zneškodňování odpadů. Zneškodňování odpadů v souladu s platnými právními 
předpisy bude možné zajistit na komerčním základě u oprávněných firem zabývajících se 
touto činností. Volba konkrétních firem je záležitostí provozovatele objektu a bude 
pravděpodobně provedena na základě nabídkových řízení. 

Přehled předpokládaných druhů odpadů uvádí tabulka č. 3. 

Tab. 3: Předpokládané druhy odpadů vznikajících při výstavbě a jejich zařazení dle přílohy č. 1 vyhlášky 
č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů 

Kód druhu 
odpadu Název druhu odpadu 

Kategorie 
odpadu 

Způsob nakládání 
s odpadem 

Činnost, při níž 
odpad vzniká 

05 01 Odpady ze zpracování ropy 

05 01 05 Uniklé (rozlité) ropné látky N biodegradace úkapy, havárie 

15 02 

Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy jinak 

neurčené 

15 02 02 
Sorbenty a upotřebené čisticí a 
filtrační materiály N 

spalování, 
skládkování 

prostředky pro 
likvidaci havárií 

16 10 Odpadní vody určené k úpravě mimo místo vzniku 

16 10 02 
Odpadní vody neuvedené pod 
číslem 16 10 01 O úprava v ČOV 

sociální zařízení 
stavby 

17 05 

Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená 

hlušina 

17 05 04 
Zemina a kamení neuvedené 
pod číslem 17 05 03 O 

recyklace, 
skládkování zemní práce 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 

17 09 04 

Směsné stavební a demoliční 
odpady neuvedené pod čísly 
17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 O 

recyklace, 
skládkování 

údržbové a 
rekonstrukční 
práce 

20 03 Ostatní komunální odpady 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 
skládkování, 
spalování zázemí stavby 

 

B.III.4  Hluk a vibrace 

B.III.4.1 Hluk 

Výstavba 

Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který může ovlivnit akustické parametry v území. 
Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu používaných 
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stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací, organizaci práce 
i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry nezůstávají konstantní, 
ale mohou se i zásadním způsobem měnit v závislosti na okamžitém stadiu výstavby.  

Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje používány běžně používané 
stavební stroje – jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, 
které významně neovlivní životní prostředí v blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková 
kulisa pracujících zemních, dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou 
hranici. Nepředpokládá se užívání všech uvedených mechanismů současně a umístění zdrojů 
hluku se bude neustále měnit dle okamžité potřeby. Negativní vliv hluku bude pouze 
dočasný - hluk ze staveniště však bude vznikat pouze během výstavby, která je časově 
omezena. 

Plán organizace výstavby bude zpracován v další fázi projektové dokumentace tak, 
aby se minimalizovaly negativní dopady z hlediska hluku na okolí. 

Provoz 

Uvedením navrhovaného parkoviště do provozu dojde k mírnému zvýšení intenzity 
dopravy osobních vozidel v území. Vzhledem ke kapacitě záměru a vzdálenosti od obytné 
zástavby se nebude jednat o významný zdroj znečištění. 

B.III.4.2 Vibrace 

Výstavba 

V období výstavby mohou vibrace vznikat zejména činností těžkých stavebních strojů, 
příp. průjezdy těžkých nákladních automobilů (dopravní obsluha staveniště). Vzhledem k 
tomu, že stavební práce budou probíhat v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby, vznik 
vibrací, které by měly vliv na statiku objektů, se nepředpokládá. 

Provoz 

Posuzovaný záměr nebude v období provozu působit jako zdroj vibrací s přímým 
vlivem na obytnou zástavbu. 

 

B.III.5  Riziko havárií 

B.III.5.1 Výstavba 

Během výstavby mohou být horninové prostředí a povrchová i podzemní voda 
kontaminovány únikem pohonných hmot, olejů a mazadel ze stavební techniky, zejména 
v případě nekázně provozovatelů strojů a dalších technických zařízení (špatná údržba, 
nedostatečná kontrola stavu strojů). Při případné havárii bude nezbytné okamžitě zahájit 
sanační čerpání vody a v případě zeminy tuto zeminu odtěžit a odvézt na zabezpečenou 
skládku. 

B.III.5.2 Provoz 

Při provozu parkoviště je mořné nebezpečí vzniku havárie střetem vozidel, v zimním 
období pak hrozí případné vyjetí vozidel z vozovky. 
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C Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území 

C.I    Výčet nejzávaznějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území (ÚSES, ZCHÚ, VKP apod.) 

Stavba řeší vybudování parkoviště pro osobní automobily s celkovým počtem 12 
parkovacích stání, přičemž parkovací místa nebudou na ploše vyznačena. Umístění záměru je 
dáno požadavkem na dobré napojení na silniční síť v okolí. Jedná se o zatravněnou plochu, 
která je v současnosti bez zvláštního využití, podél silnice III/221 41 a účelové komunikace. 
Území se mírně svažuje směrem k účelové komunikaci, na které byla v minulosti osazena 
závora, avšak vjezd na ni není zakázán dopravním značením. Celá lokalita je v nezastavěné 
části obce. 

Parkovací plocha doplní již existující vybavení, sestávající se z přístřešku pro turisty, 
který tvoří dřevostavba na betonových patkách. Přístřešek je vybaven stolem a lavicemi. 

Zájmové území se nachází mimo záplavové území. 

 Na základě textových a mapových podkladů a terénního průzkumu hodnocené 
lokality lze za nejvíce dotčenou environmentální charakteristiku považovat: 

• Zásah do Evropsky významné lokality Krušnohorské plató 

Území určené k realizaci záměru náleží do katastru obce Potůčky. 

Lokalita je schopna unést zátěž výstavby plánovaného záměru bez narušení trvalé 
udržitelnosti. 

Velkoplošná a maloplošná chráněná území a památné stromy 

Plánovaná realizace záměru nezasahuje do žádného zvláště chráněného území 
ve smyslu zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ani se v zájmovém území 
nenachází žádný památný strom. 

Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

Územní systém ekologické stability, dle zákona 114/1992 Sb., tvoří v krajině soubor 
vzájemně funkčně propojených ekologicky stabilnějších, přirozených a přírodě blízkých 
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Podstatou ÚSES je vytvoření funkčně 
způsobilé sítě tzv. biocenter, biokoridorů a interakčních prvků lokálního, regionálního 
a nadregionálního významu, která by v maximální možné míře zahrnula existující přírodní 
lokality a zajistila jejich vhodný management. 

V blízkosti zájmového území se nacházejí tyto biokoridory a biocentra: 

• Nadregionální biokoridor Božídarské rašeliniště – Studenec s označením K1 a s 

mezofilním bučinným a horským typem ekosystémů. Posuzovaný záměr se nachází v 

ochranném pásmu osy tohoto nadregionálního biokoridoru. Osa leží 

západním směrem zhruba 500 m od místa plánované výstavby. Vzhledem k velikosti a 

charakteru záměru bude mít výstavba a provoz parkoviště na tento biokoridor 

minimální vliv. 

• Nadregionální biocentrum Božídarské rašeliniště s číslem 70 a s horským a 

rašeliništním typem ekosystémů. Hranice biocentra je v blízkosti výstavby parkoviště 
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vymezena silnicí III/22 141 a, vzhledem k velikosti a charakteru záměru, lze 

konstatovat, že výstavba ani provoz nebude mít na funkčnost biocentra významný 

negativní vliv 

Realizací záměru nedojde k narušení systému ekologické stability zásahem 
do některého z biocenter nebo biokoridorů. 

Významné krajinné prvky (VKP) 

Významné krajinné prvky jsou ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné 
části krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability. 
Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. 
Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 zákona 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny orgán ochrany přírody jako VKP. 

V místě záměru se nenachází žádný významný krajinný prvek, nejbližším VKP je blízký 
les a Blatenský příkop. 

Natura 2000 

Natura 2000 je soustava lokalit chránící nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů 
a přírodní stanoviště (např. rašeliniště, skalní stepi či horské smrčiny aj.) na území EU. 
Nejdůležitějšími právními předpisy EU v rámci systému Natura 2000 jsou: 

• Směrnice Rady 79/409/EHS z 2. 4. 1979, o ochraně volně žijících ptáků (směrnice 
o ptácích), 

• Směrnice Rady 92/43/EHS z 21. 5. 1992, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice o stanovištích). 

Na základě směrnice o ptácích jsou vyhlašovány ptačí oblasti (PO) a podle směrnice 
o stanovištích evropsky významné lokality (EVL). Dohromady tvoří soustavu chráněných 
území Natura 2000.  

Realizace záměru zasahuje do evropsky významné lokality CZ0414110 Krušnohorské 
plató. Jedná se o rozsáhlé území převážně lesních a luční komplexů a rašelinišť ve vrcholové 
části pohoří Krušné hory. EVL má dvě části, obě jsou protáhlé v rovnoběžkovém směru. Obě 
části EVL jsou značně lesnaté, převažují zde jehličnaté lesy, většinou se jedná o podmáčené a 
rašelinné smrčiny, místy v nejvyšších polohách se uplatňují i třtinové smrčiny. Mozaiku s 
lesními společenstvy tvoří rozsáhlá rašeliniště většinou s dominantní borovicí bažinnou. 
Největší komplexy rašelinišť najdeme v oblasti Pramenů Rolavy a kolem Božídarského 
Špičáku, menší ložiska jsou roztroušena po celé oblasti. Mozaikovitě se v lokalitě vyskytují 
kvalitní až velmi kvalitní horské louky s prameništi a vřesovišti. 

V bližším okolí se ještě nacházejí: 

• Zhruba 2 km severně se na saském území nachází EVL Wiesen um Halbmeil und 

Breitenbrunn (DE 5542301), která je vymezena k ochraně evropsky významných typů 

přírodních stanovišť. Definované vlivy záměru umožňují vyloučit tuto EVL jako 

dotčenou posuzovaným záměrem. 
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• Zhruba 5 km severovýchodním směrem je na saském území vymezena Ptačí oblast 

Fichtelberggebiet (DE 5543451). Vzhledem k lokálně omezeným dosahům vlivů 

posuzovaného záměru bylo i ovlivnění této ptačí oblasti vyloučeno. 

Ochranná pásma 

Stavba se nachází v ochranném pásmu silnice III. třídy III/221 41. 

Území historického, kulturního nebo archeologického významu 

Z územního plánu města ani z výpisu z katastru nemovitostí nebyla zjištěna 
přítomnost památkově chráněného území ani území historicky, kulturně či archeologicky 
významného. 

Investor je však povinen respektovat požadavky památkové péče z hlediska 
archeologických průzkumů a nálezů daných zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči 
ve znění zákona 242/1992 Sb. Zejména se jedná o povinnost stavebníka oznámit záměr 
stavby v území s archeologickými nálezy a umožnit provedení záchranného výzkumu. 

Území hustě zalidněná 

Záměr je situován zcela mimo zástavbu. Zástavba v osadě Bludná ani jiné osídlení jím 
nebude ovlivněno. 

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, extrémní poměry v dotčeném území, staré 
ekologické zátěže 

Lokalita nebyla v minulosti průmyslově využívána, nejsou zde známy žádné havárie 
většího rozsahu ani případ nezabezpečeného skladování látek ohrožujících životní prostředí 
či zdraví obyvatelstva a můžeme vyloučit i přítomnost starých ekologických zátěží. 
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C.II Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí 
v dotčeném území 

C.II.1 Ovzduší a klima 

C.II.1.1 Klimatické podmínky 

Zájmové území leží dle Klimatogeografického členění České republiky (Quitt, 1971) 
v chladné klimatické oblasti CH6, ve které převládá velmi krátké až krátké, mírně chladné, 
vlhké až velmi vlhké léto, dlouhé přechodné období s chladným jarem a mírně chladným 
podzimem, velmi dlouhá, mírně chladná, vlhká zima s dlouhým trváním sněhové pokrývky. 

Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje kolem 50C, průměrný úhrn srážek 
dosahuje 1030 mm. Charakteristická je značná proměnlivost počasí. Převládající směry větrů 
jsou západní a východní.  

Následující tabulka uvádí vybrané klimatické charakteristiky oblasti. 

Tab. 4: Vybrané klimatické charakteristiky oblasti 

Klimatická oblast  chladná 

Rajon CH 6 

Počet letních dnů 10 – 30 

Počet mrazových dnů 140 – 160 

Průměrná teplota v lednu -4°C - -5°C 

Průměrná teplota v červenci 14°C - 15°C 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 600 – 700 mm 

Srážkový úhrn v zimním období 400 – 500 mm 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 120 – 140 

 

C.II.1.2  Ovzduší 

Kvalita ovzduší okolí záměru je ovlivněna centry, soustředěnými především do okresu 
Sokolov, Chomutov a Most, zvyšující se automobilovou dopravou a lokálně i místními malými 
zdroji znečištění ovzduší.  

Z hlediska imisní situace lze však v průběhu posledních deseti let sledovat klesající 
trend ve znečištění ovzduší SO2 a prašným aerosolem. Příčiny poklesu koncentrací obou 
škodlivin v posledních letech vyplývají především ze souběhu velmi příznivých 
meteorologických a rozptylových podmínek, zejména v zimních měsících, poklesu celkových 
emisí SO2 a tuhých látek a účinnosti přímých opatření k ochraně životního prostředí, 
zejména pokračující plynofikace.  

Znečištění ovzduší NOx vykazuje mírný vzestup zejména v blízkosti komunikací, kde 
dochází k ovlivnění dopravou. V posledních letech došlo k přerušení dosavadního trendu a 
koncentrace NOx mírně poklesly, částečně vlivem zmíněných příznivých meteorologických a 
rozptylových podmínek, částečně sníţením emisí ze stacionárních zdrojů.  
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Relativně nejbližší a reprezentativní pro zájmovou lokalitu je imisní stanice Přebuz, 
vzdálená zhruba 14 km vzdušnou čarou od osady Bludná. Stanice je umístěna na samotě u 
rekreačního střediska, ve vrcholové partii na mírném svahu, v nadmořské výšce 827 m.n.m. V 
okolí stanice jsou pole a nízká zeleň. Reprezentativnost stanice je desítky až stovky 
kilometrů.  

Mezi škodliviny emitované z automobilové dopravy budou patřit především oxidy 
dusíku. 

Naměřené hodnoty imisních koncentrací znečišťujících látek za rok 2010 a první 
čtvrtletí roku 2011 pocházejí z dat ČHMÚ a jsou spolu s příslušnými imisními limity uvedeny v 
následující tabulce. 

Tab. 5: Naměřené imisní hodnoty NO2 na stanici Přebuz 

Označení 
stanice 

Období 
Maximální hodinová 

imise NO2 (µg/m
3
) 

Nejvyšší denní imise 
NO2 (µg/m

3
) 

Průměrná roční 
imise NO2 (µg/m

3
) 

KPRBA Přebuz 

2009 50,7 25,7 6,9 

2010 65,6 22,9 7,4 

I. čtvrtletí 2011 50,7 27,3 10,6 

 

Tab. 6: Naměřené imisní hodnoty SO2 na stanici Přebuz 

Označení 
stanice 

Období 
Maximální hodinová 

imise SO2 (µg/m
3
) 

Nejvyšší denní imise 
SO2 (µg/m

3
) 

Průměrná roční 
imise SO2 (µg/m

3
) 

KPRBA Přebuz 

2009 50,7 25,7 6,9 

2010 65,6 22,9 7,4 

I. čtvrtletí 2011 50,7 27,3 10,6 

 

Tab. 7: Naměřené imisní hodnoty PM10 na stanici Přebuz 

Označení 
stanice 

Období 
Maximální hodinová 
imise PM10 (µg/m

3
) 

Nejvyšší denní imise 
PM10 (µg/m

3
) 

Průměrná roční imise 
PM10 (µg/m

3
) 

KPRBA Přebuz 

2009 114 58,1 13,5 

2010 143 87,5 14,1 

I. čtvrtletí 2011 79 55 17,1 

 

Imisní limity jsou stanoveny v nařízení vlády č. 597/2006 Sb., ze dne 12. 12. 2006 o 
sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. Relevantní limity uvádějí následující tabulky. 
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Tab. 8: Imisní limity vybraných znečišťujících látek 

Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit (µg/m
3
) 

NO2 
1 hodina 

200 

max. 18x za rok 

kalendářní rok 40 

SO2 

1 hodina 
350 

max. 24x za rok 

24 hodin 
125 

max. 3x za rok 

PM10 
24 hodin 

50 

max. 35x za rok 

kalendářní rok 40 

 

Tab. 9: Imisní limity pro ochranu vegetace 

Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit (µg/m
3
) 

SO2 rok a zimní období (1. 10. - 31. 3.) 20 

NOX kalendářní rok 30 

 

C.II.2 Voda 

C.II.2.1 Povrchové vody 

Hydrologicky náleží území do povodí Ohře. Nejvýznamnějšími toky zájmového území 
je potok Bílá Bystřice a Blatenský příkop.  

Bílá Bystřice (č. hydrolog. pořadí 1-13-02-058) pramení v lese mezi městem Horní 
Blatná a osadou Bludná v nadmořské výšce zhruba 952 m n. m. Dále teče jihozápadním 
směrem do obce Pernink, kterou protéká a u obce Pstruží se spojuje s Bystřicí. 

Blatenský příkop (1-11-04-001) je v Krušných horách ojedinělý vodní kanál 
vybudovaný v letech 1540-44 (1554) těžařskými společnostmi z Horní Blatné, aby přiváděl 
vodu k důlním dílům vzdáleným od přirozených vodních toků s dostatečným průtokem. Kanál 
se odpojuje od toku říčky Černá přibližně dva kilometry západně od Božího Daru. Jeho délka 
činí 12 kilometrů, šířka dosahuje až dva metry, ale většinou je podstatně užší. Stěny příkopu 
byly povětšinou vydřeveny. Aby nedocházelo ke znečišťování a zanášení kanálu, byly po jeho 
stranách navršeny až dvoumetrové náspy osázené stromy. V 19. století po ukončení těžby 
příkop pomalu zarůstal, po roce 1945 došlo k rychlému chátrání. V roce 2001 proběhla 
rekonstrukce Blatenského příkopu, na níž navázala pravidelná každoroční údržba. V 
současnosti je kanál významnou chráněnou technickou památkou.  

 Posuzovaná lokalita spadá do oblasti se zvláštní vodohospodářskou ochranou 
přirozené akumulace povrchových a podzemních vod CHOPAV Krušné hory podle nařízení 
vlády ČSR č. 10/1979 Sb. Podmínky CHOPAV Krušné hory se na záměr vzhledem k jeho 
malému rozsahu nevztahují. 
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C.II.2.2 Podzemní vody 

Zájmové území leží v hydrogeologickém rajónu 611 – krystalinikum západní části 
Krušných hor a Slavkovského lesa. Z geologického hlediska se v oblasti vyskytují dva hlavní 
druhy hornin - pevná žula a nestmelené sedimenty různě zrnité, které vznikly ze žulového 
materiálu. Tomu odpovídá i hydrogeologická situace se svými dvěma druhy podzemní vody - 
vodou puklinovou a průlinovou.  

Regionálně významná je puklinová žulová zvodeň, především pro svůj mohutný 
rozsah. Hornina je prostoupena hustou sítí puklin, které jsou ve svrchní části vyplněny 
produkty zvětrávání. S postupem do hloubky se uplatňuje systém otevřenějších puklin, které 
umožňují komunikaci podzemních vod v hlubších zónách. Stupeň zvodnění je přímo závislý 
na míře rozpukání a rozsahu zjílovění. Zlomové linie omezují oběh vody velmi nepatrně. 
Případná nepropustnost některých jejich úseků nebrání vyrovnání tlaků ve zvodni, protože 
hydraulická spojitost umožňuje obejít překážku. Taková spojitost se projevuje i ve zcela 
kaolinizovaných žulách. Největší intenzita oběhu je ve svrchních partiích masívu, kde se k 
normální soustavě puklin připojují i široce rozevřené praskliny vzniklé během větrání. Silně 
zvodnělá bývají poruchová pásma, která často drenují větší území, obvykle se projevují 
stálými pramenními přelivy.  

Voda průlinová je v mezerních prostorách nezpevněných sedimentů - sutí, eluvií a 
náplavů. Její množství je závislé na mocnosti nezpevněné vrstvy a na velikosti průlin (na 
aktivní porozitě). Vzhledem k malé mocnosti sutí i eluvií je zde tedy i využitelné množství 
podzemní vody malé, bez ohledu na to, že se do nich často drenují puklinové vody. Hladina 
podzemních vod této zvodně v okolí zájmového území často kopíruje terén a bývá 0 - 5 m p. 
t., na mnoha místech není zvodeň vůbec vyvinuta. 

Chemismus podzemních vod oblasti je celkem jednotný. Jedná se o vody málo 
mineralizované, měkké, kyselé (průměrné pH 5.5), s nízkým obsah síranů, chloridů, železa i 
manganu, s vysokým obsahem volného CO2 (nekompenzovaného vázaným plynem, proto 
agresivního na beton i železo). 

V lokalitě předpokládané realizace projektu se v současné době nenacházejí žádné 
prameny ani využívané či využitelné vodní zdroje. 

 

C.II.3 Geomorfologické a geologické poměry 

C.II.3.1 Geomorfologie 

Dle geomorfologického členění terénu (Demek, 1987) zahrnuje území města tyto 
geomorfologické jednotky: 

Systém: Hercynský 

Provincie: Česká vysočina 

Subprovincie: Krušnohorská soustava 

Oblast: Krušnohorská hornatina 

Celek: Krušné hory 

Podcelek: Klínovecká hornatina 

Okrsek: Jáchymovská hornatina 
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Klínovecká hornatina je geomorfologický podcelek v ČR v Krušných horách s nejvyšší 
horou Klínovec o výšce 1 244 m n. m. Jedná se o plochou kernou hornatinu z krystalických 
břidlic a žul, s plochou vrcholovou oblastí, z níž vyčnívají izolované oblé suky (též sopečné) a 
odlehlíky a s příkrým, silně rozčleněným okrajovým zlomovým svahem. 

Z Jáchymovské hornatiny dosahuje nejvyšší výšky vrch Meluzína (1094 m n. m.), který 
je i nejvyšším bodem celého území, dalšími významnými vrcholy jsou Loučná (1019 m n. m.), 
Vysoká seč (1006 m n. m.) a Milíře (912 m n. m.). 

C.II.3.2 Geologie 

Předkvartérní podklad 

Podklad na hodnocené lokalitě je budován zdravými až mírně zvětralými horninami 
paleozoika. Nejvíce jsou zastoupeny různé druhy granitů. Hloubka zvětrání hornin je 
proměnlivá a dosahuje mocnosti maximálně jednotek metrů, většinou méně než 1 m.  

Pro všechny horniny předkvartérního podkladu je typické nepravidelné zvětrávání od 
klimatických účinků a gravitace (odlamování úlomků, kamenů a bloků a jejich následný 
transport). Vzhledem k morfologii jednotlivých lokality je svrchní zvětralá vrstva podkladu z 
většiny odtransportována a původní podklad je překryt vrstvou úlomkovitých svahovin (sutě) 
s proměnlivou mocností, jejíž charakter je místo od místa jiný. 

Horniny granitů mohou místy vytvářet polohy s tzv. selektivním zvětráváním, jehož 
produktem je podloží obsahující zdravá jádra mateční horniny (velikosti kamenů, balvanů a 
bloků), která jsou ze všech stran obklopena vrstvou zvětralin, často charakteru zemin 
písčitého a štěrkovitého charakteru. K tomuto jevu dochází nejprve rozdělením mateční 
horniny na bloky (kvádrovitou odlučností) a následnými procesy zvětrání horniny, 
probíhajícím v trasách puklin. 

Kvartérní pokryv 

Kvartérní pokryv v zájmovém území tvoří zejména deluviální a deluviofluviální 
sedimenty (svahoviny), které lze s ohledem na jejich charakter rozdělit na svahoviny při 
povrchu a svahoviny při bázi. 

Svahoviny při bázi dosedají na horniny předkvartérního podkladu a mají charakter 
štěrkovitých, hlinito a jílovitoštěrkovitých, kamenitých a balvanitých zemin. Zeminy jsou 
ulehlé, resp. pevné konzistence. Mezerní výplň činí z těchto zemin nejčastěji soudržné 
zeminy. Mocnost těchto svahovin je maximálně v řádu jednotek metrů. 

Svahoviny při povrchu mají najčastěji charakter hlinitopísčitých, štěrkovitých a 
hlinitoštěrkovitých zemin, s proměnlivou příměsí kamenité frakce. Zeminy jsou často ulehlé, 
místy středně ulehlé, resp. pevné, místy tuhé. Mocnosti svrchních svahovin je nejčastěji do 1 
m, místy pak do 2 m. 

C.II.3.3 Geodynamické procesy a seismicita 

Hodnocená lokalita u osady Bludná je součástí poddolovaného území  Pernink -
Bludná, které bylo založeno roku 1985 a byly zde těženy suroviny cín, wolframová ruda, 
železné rudy a manganová ruda.  

Zároveň se zde nachází soustava šachet, z nichž 3 jsou místu plánovaného parkoviště 
nejblíže. Jedná se o: 

• Šachtu Alter Göppel, těženou surovinou zde byly železné rudy,  
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• Šachtu Drahá kožešina, těženou surovinou zde byl cín a wolframová ruda 

• Šachtu Alter Kunst, těženou surovinou zde byly železné rudy  

Umístění šachet ve vztahu k místu realizace záměru ukazuje následující obrázek. 

 
Obr. 3.: Nejbližší šachty v poddolovaném území Potůčky - Bludná 

V posuzované oblasti nejsou evidovány žádné svahové pohyby, územ taktéž není 
náchylné k sesuvným jevům.  

Ze seismického hlediska lze považovat území za stabilní, rovněž zde nedochází a 
nebude docházet k vodní či větrné erozi.  

Celkově lze říci, že, vzhledem k charakteru stavby – parkoviště na úrovni terénu, není 
třeba navrhovat žádná mimořádná opatření.  

 

C.II.4 Půda 

V zájmovém území z hlediska pedologického převládají typické hnědé půdy vyšších 
poloh vrchovin až horských poloh. Převažují půdy středně hluboké a mělčí. Struktura a 
využití půdního fondu v Karlovarském kraji se liší. Jedná se o méně úrodnou oblast v ČR. 
Důvodem je vysoké zastoupení ploch se zvláštními režimy hospodaření a značné imisní 
zatížení půd. V posledních letech dochází ke snížení tohoto zatížení, problémem však zůstává 
přítomnost těžkých kovů v půdách. 

Přímo na hodnocené lokalitě se nachází bonitovaná půdně ekologická jednotka (dále 
BPEJ) s číslem 9.36.24, kdy 1. číslo značí příslušnost ke klimatickému regionu, 2. a 3. číslo 
udává hlavní půdní jednotku a 4. a 5. číslo vyjadřuje svažitost pozemku a skeletovitost půdy 
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Klimatické regiony zahrnují území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro 
růst a vývoj zemědělských plodin. Zájmové území spadá do klimatického regionu CH, 
charakterizovaného jako chladný, vlhký, průměrná teplota je menší než 5 oC a úhrn srážek je 
vyšší než 800 mm/rok.  

Hlavní půdní jednotky jsou účelová seskupení půdních forem s příbuznými 
ekologickými vlastnostmi, které jsou charakterizovány morfogenetickým půdním typem, 
subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí apod. BPEJ v území je zařazena dle hlavní 
půdní jednotky následovně: 

• 36 – hnědé půdy kyselé, hnědé půdy podzolové a jejich slabě oglejené formy 

v chladné oblasti na všech horninách; lehké až středně těžké, slabě až středně 

štěrkovité, vláhové poměry jsou příznivé, někdy se projevuje mírné převlhčení. 

Následující dvojčíslí (čtvrté a páté číslo kódu BPEJ) uvádí svažitost pozemku, jeho 
orientaci vůči světovým stranám, hloubku a skeletovitost půdního profilu. 

 

C.II.5 Ložiska nerostných surovin 

Osídlení osady Bludná vzniklo v první polovině 16. století pravděpodobně za účelem 
těžby cínu a železných rud.  

Hornická činnost na Bludné měla v 16. století i později obrovský rozsah, o čemž svědčí 
četné zbytky důlních prací jak přímo v osadě, tak především na západ a sever od ní. K pohonu 
důlních a hutních zařízení byla používána voda z Blatenského příkopu budovaného od roku 
1540, který v Bludné obtéká většinu hlavních děl.  

Z cínových dolů patřily k nejbohatším doly na Sněžné hůrce (např. Zuzana, Heiliger 
Geist – Svatý Duch), štola Ochsenstollen (Volská; je zaznamenána dokonce na Müllerově 
mapě Čech z r. 1720) a doly Reicher Trost (Bohatá útěcha), Edler Pelz (Drahá kožešina) a 
Georg; těžba na nich ovšem ustala již většinou koncem 18. nebo počátkem 19. století.  

Delší trvání mělo dolování na železnou rudu - krevel, který zde tvořil mohutné výplně 
Bludenské žíly dosahující mocnosti až 18 metrů. Hlavními železorudnými doly byly Hilfe 
Gottes (Pomoc Boží) založený v r. 1562 a Nanebevzetí Panny Marie, oba ležící v části Bludné 
zvané Totenbach, a Gustav přímo v Bludné. Pokusy o těžbu železných rud, která probíhala v 
hloubkách až 200 metrů, se uskutečnily ještě během 1. světové války a krátce po ní. Důl 
Pomoc Boží tehdy patřil plzeňským Škodovým závodům. 

 

C.II.6 Radonová aktivita 

Dle mapy radonového indexu geologického podloží (listu 01-43) lze zkonstatovat, že 
převažující kategorie radonového indexu v okolí posuzované lokality je vysoká až střední. 
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C.II.7 Flora, fauna a ekosystémy 

C.II.7.1 Biogeografické zařazení 

Zájmové území se nachází z hlediska regionálního fytogeografického členění ČR v 
Českém termofytiku, ve fytogeografickém okrese 85. Krušné hory. Dle geobiocenologického 
členění patří do Krušnohorského bioregionu (1.59), který se nachází na hranici 
severozápadních Čech, převážnou částí leží v sousedním Sasku. V ČR zabírá geomorfologický 
celek Krušné hory (kromě západního okraje) a na našem území má plochu 1321 km2. 

Bioregion je tvořen plošinami zdviženými do horské polohy a vysokými okrajovými 
svahy. Bioregion má neobvyklé rozpětí vegetačních stupňů, od 2. bukovo-dubového až po 7. 
smrkový vegetační stupeň. Přítomna je typická hercynská biota se zastoupením 
subatlantských prvků. Potenciální vegetace je řazena na svazích do květnatých bučin, na 
nižších plošinách do bikových, na vyšších plošinách do horských acidofilních bučin a smrčin. 
Hojná a typická jsou zde vrchoviště. Netypická část je tvořena nižšími, relativně teplými 
částmi svahů s dubohabrovými háji a acidofilními doubravami. K nereprezentativním částem 
patří i přechodné území do Ašského bioregionu (1.58) západně od Nejdku a nižší plošiny, 
ležící mimo oreofytikum. 

Původně typické byly podmáčené smrčiny, rašeliniště s keřovou borovicí blatkou a 
bučiny na svazích. Dnes jsou lesy velkopošně zničeny imisemi, vznikly zde ohromné imisní 
holiny s výsadbami bříz, jeřábů a nepůvodních smrků. Přesto se zde zachovaly cenné zbytky 
bučin a rašeliništní bioty. Hojné travní porosty nejsou často užívány a degradují, orná půda 
téměř chybí. 

C.II.7.2 Flora 

Vegetační stupně (dle Skalického, 1998): (suprakolinní-)submontánní až 
supramontánní. 

Potenciální přirozenou vegetací v nižších částech svahů jsou potenciálně vyvinuty 
acidofilní doubravy (Genisto germanicae-Quercion), které v okolí Krupky, Oseku a 
Chomutova vystupovaly až do výšky 600 m. Dubohabřiny (Melampyro nemorosi- 
Carpinetum) byly pravděpodobně pouze ojedinělé. Vyšší části svahů pokrývají lesy s 
dominantním zastoupením buku. Jsou to jednak květnaté bučiny, především asociace Violo 
reichenbachianae-Fagetum, jednak bučiny acidofilní, a to v nižších polohách bikové (Luzulo-
Fagetum), ve vyšších i horské (Calamagrostio villosae- Fagetum). V menší míře se zde 
vyskytovaly i bukojedliny (Galio-Abietenion). Strmé skeletovité svahy pokrývají suťové lesy ze 
svazu Tilio-Acerion. V nejvyšších polohách jsou potenciální vegetací smrčiny svazu Piceion. 
Na svazích je to především Calamagrostio villosae-Piceetum, na plošinách a v podmáčených 
sníženinách Mastigobryo-Piceetum a Sphagno-Piceetum. Podél potoků jsou vyvinuty olšiny, 
u širších Stellario- Alnetum glutinosae, u užších Carici remotae-Fraxinetum, ve vyšších 
polohách i Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae a Alnetum incanae. Na humolitech jsou 
přítomny rašelinné blatkové bory Pino rotundatae- Sphagnetum. Primární bezlesí je řídké, 
představované pouze velmi vzácně nexerotermní travinobylinnou vegetací na sutích (blízkou 
vegetaci svazu Calamagrostion arundinaceae) a některými typy rašeliništního bezlesí ze 
svazu Sphagnion medii a Leuco-Scheuchzerion palustris. 

Přirozená náhradní vegetace je zejména vegetace horských luk svazu Polygono-
Trisetion, která na zrašelinělých místech přechází do vegetace rašelinných luk svazu Caricion 
fuscae a rašelinišť, v nichž byly doloženy typy, náležející svazům Sphagno warnstorfiani-
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Tomenthypnion, Eriophorion gracilis, Caricion demissae a Sphagno recurvi-Caricion 
canescentis. V nižších polohách se objevuje i vegetace mokrých luk chladnomilnějšího křídla 
svazu Calthion. 

Květena bioregionu je spíše uniformní, s několika mezními prvky, exklávních výskytů 
je málo, zejména ve flóře rašelinišť. Převažuje středoevropská lesní flóra středních a vyšších 
poloh. Charakteristické druhy jsou např. zimolez černý (Lonicera nigra), věsenka nachová 
(Prenanthes purpurea) a třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa). K význačným druhům patří 
subatlantské druhy, např. žebrovice různolistá (Blechnum spicant), koprník štětinolistý 
(Meum athamanticum), sítina ostrokvětá (Juncus acutiflorus), hrachor lnolistý (Lathyrus 
linifolius), krabilice zlatá (Chaerophyllum aureum) a vítod douškolistý (Polygala serpyllifolia) i 
středoevropské oreofyty, např. kyseláč horský (Acetosa alpestris) a bika lesní (Luzula 
sylvatica). Na rašeliništích rostou druhy boreomontánní, např. kropenáč vytrvalý (Swertia 
perennis), ostřice chudokvětá (Carex pauciflora), o. mokřadní (C. limosa), o. chudá (C. 
paupercula), blatnice bahenní (Scheuchzeria palustris) a bříza zakrslá (Betula nana). 

Současný stav vegetace byl zhodnocen v rámci Biologického hodnocení vlivů záměru 
podle zákona č. 114/1992 Sb. provedeného Mgr. Ondřejem Volfem v období června až srpna 
roku 2011.  

Dotčená plocha se nachází na luční enklávě v místech bývalých samot Bludná 
v nadmořské výšce cca 1000 m. Jedná se o louku na mírně nakloněném svahu v blízkosti 
silnice Boží Dar – Horní Blatná. Louka je obklopena jehličnatým lesem, nevyskytují se zde 
stojaté ani tekoucí vodní plochy. Na ploše byl identifikován porost horských sečených luk, 
které jsou charakterizovány jako extenzivně hnojené, jedno- až dvojsečné hospodářsky 
využívané louky v horských oblastech. Ve středně vysokých zapojených porostech dominují 
trávy kostřava červená (Festuca rubra), lipnice širolistá (Poa chaixii) a trojštět žlutavý 
(Trisetum flavescens), z bylin pak především kakost lesní (Geranium sylvaticum) a koprník 
štětinolistý (Meum athamanticum). 

Na ploše dotčené stavbou byla zjištěna přítomnost zvláště chráněného druhu. Jedná 
se o koprník štětinolistý Meum athamanticum, který spadá do kategorie ohrožený. 

 
Obr. 4: Koprník štětinolistý (Meum athamanticum) 

Kompletní soupis zjištěných druhů je součástí výše zmíněného biologického 
hodnocení předkládaného v rámci příloh k této dokumentaci. 
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C.II.7.3 Fauna 

Původně se v bioregionu vyskytovala charakteristická hercynská horská fauna, která 
byla silně devastována a pozměněna antropogenními, v poslední době především imisními 
vlivy. Tento vývoje je spojen s mizením lesních a šířením, resp. návratem druhů odlesněných 
ploch (hraboš mokřadní, ale i tetřívek obecný). Na silně degradovaných vrchovištích přežívají 
zbytky rašeliništní fauny (šídlo rašelinné, střevlík Menetriesův aj.). Tekoucí vody rázu bystřin 
a horských potoků patří do pstruhového pásma. 

Významné druhy 

Savci: ježek západní (Erinaceus europaeus), hraboš mokřadní (Microtus agrestis), netopýr 

severní (Eptesicus nilssoni). 

Ptáci: tetřívek obecný (Tetrao tetrix), sýc rousný (Aegolius funereus), kulíšek nejmenší 
(Glaucidium passerinum), kos horský (Turdus torquatus), lejsek malý (Ficedula parva), 
čečetka zimní (Carduelis flammea). 

Obojživelníci: skokan štíhlý (Rana dalmatina), mlok skvrnitý (Salamandra salamandra). 

Plazi: ještěrka živorodá (Lacerta vivivpara), zmije obecná (Vipera berus). 

Měkkýši: srstnatka jednozubá (Trichia unidentata), vřetenec horský (Psedofusulus varians), 
vřetenatka šedavá (Bulgarica cana), závornatka křížatá (Clausilia cruciata), vrásenka pomezní 
(Discus ruderatus), trojlaločka pyskatá (Helicodonta obvoluta), slimáčník horský (Semilimax 
kotulae). 

Hmyz: šídlo rašelinné (Aeschna subarctica), střevlík Menetriesův (Carabus menetriesi). 

Současný stav byl zhodnocen v rámci Biologického hodnocení vlivů záměru podle zákona č. 
114/1992 Sb. provedeného Mgr. Ondřejem Volfem v období června až srpna roku 2011. 

Průzkum dotčeného území byl zaměřen na zjištění druhového spektra obratlovců. 
Plocha pro parkoviště není plošně rozsáhlá, takže nemůže být trvale osídlena větším 
množstvím druhů obratlovců. V úvahu je třeba brát i navazující okolí záměru, které se 
stanovištně podobá dotčené ploše. Pro účely průzkumu proto byla sledována celá luční 
enkláva a navazující pás lesa. 

Na sledované lokalitě se nevyskytují vodní plochy, které by mohly být biotopem pro 
rozmnožování obojživelníků.  

Byl zjištěn jeden druh plaza – ještěrka živorodá – která patří mezi v tomto typu 
prostředí mezi běžně se vyskytující živočichy. 

Vzhledem k celkově malé rozloze lokality se zde nevyskytuje větší podíl druhů ptáků a savců 
úzce vázaných na specifické stanovištní podmínky. Plochu jako součást svého biotopu 
využívají lesní druhy ptáků, které zde často přeletují a sbírají zde potravu. Kromě drobnějších 
druhů se jedná např. o sluku lesní, druh lesního bahňáka s noční aktivitou. Na loukách také 
loví dravci a sovy např. sýc rousný, který se v jehličnatých lesích Krušných hor vyskytuje 
celkem běžně. Vzhledem k větší rozloze celé plochy luk dotčenou lokalitu využívají i druhy 
vázané na luční stanoviště jako je křepelka polní, ťuhýk šedý nebo bramborníček hnědý. 

Vzhledem k charakteru záměru nebyl na ploše prováděn specializovaný průzkum 
zaměřený na letouny. Na ploše nejsou objekty, které by mohly sloužit jako zimní nebo letní 
úkryty netopýrů. 
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Následující tabulka uvádí soupis zvláště chráněných živočichů zjištěných na lokalitě. 
Kompletní seznam zjištěných druhů je součástí výše zmíněného biologického hodnocení 
předkládaného v rámci příloh k této dokumentaci. 

Tab. 10: Zvláště chráněné druhy živočichů zjištěné na lokalitě 

Vědecký název Český název 
Stupeň 
ochrany Poznámka 

Plazi 

Zootoca vivipara ještěrka 
živorodá 

SO Vyskytuje se na celé ploše i v okolí 

Ptáci 

Coturnix coturnix křepelka polní SO Území je součástí biotopu druhu, 
byl zjištěn hlas jdnoho samce 

Scolpax rusticola sluka lesní O Nad územím přeletuje, hnízdí 
pravděpodobně v navazujících 
lesních porostech 

Aegolius funerus sýc rousný SO Pravděpodobně hnízdí v lese, na 
lokalitě loví 

Apus apus rorýs obecný O Nad lokalitou pouze přeletuje 

Hirundo rustica vlaštovka 
obecná 

O Nad lokalitou pouze přeletuje 

Lanius excubitor ťuhýk šedý O Hnízdí pravděpodobně v jednom 
páru na otevřené ploše, která 
navazuje na plochu plánovaného 
záměru 

Nucifraga 
caryocatactes 

ořešník 
kropenatý 

O Hnízdí v lese, nad lokalitou 
přeletuje 

Corvus corax krkavec velký O Nad lokalitou přeletuje, hnízdí 
pravděpodobně v lese 

Vysvětlivky: 

Stupeň ochrany: 

O ohrožený 

SO silně ohrožený 

KO kriticky ohrožený 

C.II.7.4 Ekosystémy 

Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
chrání přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná území tím, že umožňuje 
jejich vyhlášení za zvláště chráněná území, přičemž se stanoví podmínky jejich ochrany. Do 
kategorie zvláště chráněných území jsou řazeny národní parky, chráněné krajinné oblasti, 
národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky. 
V širším dotčeném území záměru byla vyhlášena ochrana státu nad těmito územními celky 
zvláště chráněných území: 

Velkoplošná a maloplošná chráněná území a památné stromy 

Národní park 

V zájmovém území ani v jeho blízkém okolí se nenachází národní park. 
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Chráněná krajinná oblast 

V zájmovém území se nenachází chráněná krajinná oblast. Nejblíže leží CHKO 
Slavkovský les, jehož hranice (hranice III. zóny) je vzdálena zhruba 20 km jižně od místa 
výstavby. 

Národní přírodní rezervace 

Východním směrem ve vzdálenosti zhruba 2,7 km se nalézá národní přírodní 
rezervace (NPR) Božídarské rašeliniště. Předmětem ochrany NPR Božídarské rašeliniště je 
komplex lesních a nelesních společenstev na vrchovištních rašeliništích i na minerogenních 
půdách v jejich okolí, který se vytvořil v důsledku dlouhodobého a rozmanitého historického 
využívání území (lesnické a zemědělské obhospodařování, těžba rud barevných kovů, těžba 
rašeliny). Chráněné území tvoří esteticky působivý krajinný celek a je biotopem mnoha 
chráněných a ohrožených druhů rostlin i živočichů. Nejvyšší přírodovědnou hodnotu mají 
klečové porosty na rašeliništích, rašeliníkové smrčiny, význačné druhy mechorostů, mozaika 
mokřadních a mezofilních společenstev nelesní vegetace a podhorské květnaté koprníkové 
louky. Ochranné pásmo NPR není vyhlášeno a tvoří ho území do vzdálenosti 50 m od hranic 
rezervace. 

Výstavba turistického parkoviště ani jeho provoz nebude mít na NPR Božídarské 
rašeliniště žádný negativní vliv. 

Přírodní rezervace 

Zhruba ve vzdálenosti 2 km od místa realizace záměru se jihovýchodním směrem nalézá 
přírodní rezervace (PR) Ryžovna na návrší mezi Ryžovnou a Hřebečnou. Tento výrazný horský 
hřeben je z větší části tvořen horninami vulkanického původu, složením blízkými čediči, které 
zde byly těženy několika menšími a jedním větším stěnovým lomem. V hlavním lomu je 
skvěle odkryta charakteristická sloupcovitá odlučnost vyvřelé horniny, která vznikla při 
tuhnutí lávového proudu, mocného 10 až 25 metrů. 

Výstavba ani provoz turistického parkoviště Bludná nebude mít na PR Ryžovna žádný 
negativní vliv. 

Národní přírodní památka 

V zájmovém území se nenachází národní přírodní památka. 

Přírodní památka 

Ve vzdálenosti zhruba 2 km se nachází přírodní památka (PP) Vlčí jámy. Jedná se o 
nejvýznamnější skupinu středověkých dobývek cínových rud v Krušných horách. Součástí 
vyhlášené přírodní památky jsou Vlčí jámy a Ledová jáma. Ledová jáma je hluboká a velmi 
úzká propadlina vzniklá hornickou činností při těžbě cínových rud hluboká až 15 m. Jde o 
pozůstatek dolu Jiří. Podle historických pramenů dosahoval důl hloubky až 50m. V profilu 
této průrvy se zde vytváří teplotní režim s velmi nepatrným oběhem vzduchu, takže i v 
letním období se zde vytváří tzv. jeskynní led. Druhou, rovněž chráněnou přírodní památkou, 
je lokalita zvaná Vlčí jáma podle původního jména dolu Wolfgang. Tato propadlina ukazuje 
zbytky starých zřícených chodeb a komor. Je přes 120 m dlouhá, široká asi 14 m a hluboká až 
25 m. Důl Wolfgang byl jedním z největších dolů hornoblatenského revíru. Dosahoval 
hloubky až 85 m. 
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Výstavba parkoviště Bludná ani jeho provoz nebude mít na PP Vlčí jámy žádný 
negativní vliv. 

Památný strom 

Památný strom Maxův javor u Kozího potoka v širším okolí roste v obci Potůčky zhruba 
ve vzdálenosti 4 km severně od místa realizace záměru. Druhově jde o javor klen. 

 Výstavba turistického parkoviště ani jeho provoz nebude mít na tento památný 
strom žádný negativní vliv. 

Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

Územní systém ekologické stability, dle zákona 114/1992 Sb., tvoří v krajině soubor 
vzájemně funkčně propojených ekologicky stabilnějších, přirozených a přírodě blízkých 
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Podstatou ÚSES je vytvoření funkčně 
způsobilé sítě tzv. biocenter, biokoridorů a interakčních prvků lokálního, regionálního 
a nadregionálního významu, která by v maximální možné míře zahrnula existující přírodní 
lokality a zajistila jejich vhodný management. 

V blízkosti zájmového území se nacházejí tyto biokoridory a biocentra: 

• Nadregionální biokoridor Božídarské rašeliniště – Studenec s označením K1 a s 

mezofilním bučinným a horským typem ekosystémů. Posuzovaný záměr se nachází v 

ochranném pásmu osy tohoto nadregionálního biokoridoru. Osa leží 

západním směrem zhruba 500 m od místa plánované výstavby. Vzhledem k velikosti a 

charakteru záměru bude mít výstavba a provoz parkoviště na tento biokoridor 

minimální vliv. 

• Nadregionální biocentrum Božídarské rašeliniště s číslem 70 a s horským a 

rašeliništním typem ekosystémů. Hranice biocentra je v blízkosti výstavby parkoviště 

vymezena silnicí III/22 141 a, vzhledem k velikosti a charakteru záměru, lze 

konstatovat, že výstavba ani provoz nebude mít na funkčnost biocentra významný 

negativní vliv 

Rozložení prvků ÚSES v posuzované lokalitě ve vztahu k umístění záměru je patrné 
z následujícího obrázku. 
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Obr. 5.: Prvky ÚSES v širším zájmovém území 

Realizací záměru nedojde k narušení systému ekologické stability zásahem 
do některého z biocenter nebo biokoridorů. 

Významné krajinné prvky (VKP) 

Významné krajinné prvky jsou ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné 
části krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability. 
Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. 
Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 zákona 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny orgán ochrany přírody jako VKP. 

Přímo v místě záměru se nenachází žádný VKP daný zákonem ani prvek registrovaný. 

V širším okolí lze nalézt lesy, vodní toky, mokřady a rašeliniště. Záměr však výstavbou ani 

provozem do VKP nezasáhne.  

Natura 2000 

Natura 2000 je soustava lokalit chránící nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů 
a přírodní stanoviště (např. rašeliniště, skalní stepi či horské smrčiny aj.) na území EU. 
Nejdůležitějšími právními předpisy EU v rámci systému Natura 2000 jsou: 

• Směrnice Rady 79/409/EHS z 2. 4. 1979, o ochraně volně žijících ptáků (směrnice 
o ptácích), 
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• Směrnice Rady 92/43/EHS z 21. 5. 1992, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice o stanovištích). 

Na základě směrnice o ptácích jsou vyhlašovány ptačí oblasti (PO) a podle směrnice 
o stanovištích evropsky významné lokality (EVL). Dohromady tvoří soustavu chráněných 
území Natura 2000.  

Jako dotčená EVL byla vzhledem k charakteru koncepce (lokální záměry, zábory půdy v 
EVL, vliv na nejbližší okolí) vybrána EVL Krušnohorské plató, ve které se obě plochy 
nacházejí. 

Cca 2 km severně od odstavné plochy Háje se na saském území nachází EVL Wiesen 
um Halbmeil und Breitenbrunn (DE5542301), která je vymezena k ochraně evropsky 
významných typů přírodních stanovišť. Definované vlivy záměru umožňují vyloučit tuto EVL 
jako dotčenou posuzovaným záměrem. 

Cca 5 km severovýchodním směrem je na saském území vymezena Ptačí oblast 
Fichtelberggebiet (DE 5543451). Vzhledem k lokálně omezeným dosahům vlivů 
posuzovaného záměru bylo i ovlivnění této ptačí oblasti vyloučeno. 

Ovlivnění dalších evropsky významných lokalit ani ptačích oblastí se nepředpokládá. 

Charakteristika dotčené EVL Krušnohorské plató 

Název: Krušnohorské plató 

Kód lokality: CZ0414110 

Kraj: Karlovarský 

Rozloha: 11.760,7218 ha 

Jedná se o rozsáhlé území převážně lesních a luční komplexů a rašelinišť ve vrcholové 
části pohoří Krušné hory. EVL má dvě části, obě jsou protáhlé v rovnoběžkovém směru. 

Obě části EVL jsou značně lesnaté, převažují zde jehličnaté lesy, většinou se jedná o 
podmáčené a rašelinné smrčiny, místy v nejvyšších polohách se uplatňují i třtinové smrčiny. 
Mozaiku s lesními společenstvy tvoří rozsáhlá rašeliniště většinou s dominantní borovicí 
bažinnou. Největší komplexy rašelinišť najdeme v oblasti Pramenů Rolavy a kolem 
Božídarského Špičáku, menší ložiska jsou roztroušena po celé oblasti. Mozaikovitě se v 
lokalitě vyskytují kvalitní až velmi kvalitní horské louky s prameništi a vřesovišti.  

Klíčovým faktorem pro formování vegetace území je velké množství vodních srážek, 
celá EVL je pramennou oblastí řady vodních toků. Součástí EVL jsou tři rozsáhlé NPR (Velký 
močál, Božídarské rašeliniště, Velké jeřábí jezero), dvě PR (Rýžovna, Malé Jeřábí jezero) a PP 
Vlčí jámy a Přebuzské vřesoviště. 

Z hlediska výskytu vrchovištních společenstev všech typů, přechodových rašelinišť a 
rašelinných lesů má území mezinárodní význam. Jedná se spolu s Šumavou a Krkonošemi o 
nejzachovalejší, dobře vyvinutý a plošně rozsáhlý komplex ve střední Evropě. Význam v rámci 
ČR mají zejména kvalitní společenstva slatinišť, pramenišť a horských luk s řadou kriticky a 
silně ohrožených druhů rostlin a živočichů. 

Předměty ochrany v rámci této EVL jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Tab. 11: Předměty ochrany v rámci EVL Krušnohorské plató 

kód Předmět ochrany 
Rozloha  
EVL (ha) 

4030 Evropská suchá vřesoviště 200,3987 

6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech 272,8214 

6520 Horské sečené louky 799,9189 

7110 Aktivní vrchoviště a třasoviště 97,8862 

7140 Přechodová rašeliniště 548,6742 

7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0,0060 

8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 8,8845 

9140 Středoevropské subalpínské bučiny (s javorem Acer a šťovíkem horksým Rumex arifolius) 3,2284 

91D0 Rašelinný les 781,4631 

9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 5158,5476 

1914 střevlík Ménetrisův  

V rámci posouzení vlivu stavby na životní prostředí bylo provedeno Hodnocení vlivů 
koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. 
Mgr. Ondřejem Volfem v červenci 2011. 

Z uvedených předmětů ochrany byla v místech umístění záměru zjištěna přítomnost 
typu přírodního stanoviště 6520 Horské sečené louky, které představují extenzivně hnojené, 
jedno- až dvojsečné hospodářsky využívané louky v horských oblastech. Ve středně vysokých 
zapojených porostech dominují trávy kostřava červená, lipnice širolistá a trojštět žlutavý, z 
bylin pak především kakost lesní a koprník štětinolistý.  

Tento typ přírodního stanoviště byl identifikován jako dotčený předmět ochrany. 
Ostatní předměty ochrany se na lokalitě podle terénního šetření a dostupných údajů 
nevyskytují.  

Detailní hodnocení a popis možných vlivů záměru na uvedenou EVL Krušnohorské 
plató jsou rozebrány v Hodnocení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí 
oblasti, podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., které je přílohou této dokumentace. 

Na následujícím obrázku je zakresleno umístění stavby v rámci EVL. 
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Obr. 6.: Mapa EVL Krušnohorské plató 

C.II.7.5 Shrnutí 

Následující tabulka uvádí souhrn nejdůležitějších environmentálních charakteristik 
v okolí lokality určené pro výstavbu parkoviště. 

Tab. 12: Flora, fauna a ekosystémy v širším zájmovém území 

Kategorie Podkategorie Výskyt Poznámka 

Zvláště chráněná 
území 

Národní park -  

Chráněná krajinná oblast - Slavkovský les (20 km) 

Národní přírodní rezervace - Božídarské rašeliniště (2,7 km) 

Přírodní rezervace - Ryžovna (2km) 

Národní přírodní památka -  

Přírodní památka - Vlčí jámy (2km) 

Významné 
krajinné prvky 

Ze zákona 
(114/1992 Sb.) 

lesy +/- nejbližší cca 100 m 

rašeliniště - nejbližší cca 500 m 

vodní toky +/- nejblíže prameny Bílé Bystřice cca 1 km 

rybníky -  

jezera -  

údolní nivy -  

Registrované orgánem ochrany přírody -  

Územní systém 
ekologické 
stability 

Nadregionální 
biocentrum +/- Božídarské rašeliniště 

biokoridor + K1 Božídarské rašeliniště - Studenec 

Regionální biocentrum -  
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biokoridor -  

Lokální 
biocentrum -  

biokoridor -  

Natura 2000 
Ptačí oblasti -  

Evropsky významné lokality + EVL Krušnohorské plató 

Památné stromy  - Maxův javor (4 km) 

Pozn.: výskyt  „ - „ znamená, že se v nejbližším zájmovém území daná kategorie nenachází  

„ -/+„ znamená, že se nachází v širším zájmovém území 

 

C.II.8 Krajinný ráz 

Ochrana krajinného rázu dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
je významnou možností orgánů ochrany přírody regulovat či ovlivňovat výstavbu a využití 
území nejenom ve zvláště chráněných územích, ale i ve volné krajině. 

Citace dle § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny: „Krajinný ráz, kterým je zejména 
přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa, či oblasti, je chráněn před 
činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména 
umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování 
významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, 
harmonické měřítko a vztahy v krajině.“ 

Dotčené území je situováno v nejsevernější příhraniční části Karlovarského kraje. 
Jedná se o členitou hornatinu Krušných hor, budovanou jednostranně vyzdviženou krou 
s čelem obráceným prudkým zlomovým svahem do české kotliny. Tato svahová část je 
rozčleněna hluboko zaříznutými údolími potoků, odvádějících vodu do Ohře nebo do Bíliny. 
Tato erozně akumulační údolí mají v podhůří vyvinuty nivy, přecházející v mocné náplavové 
kužely. Vrcholová oblast Krušných hor má ráz slabě zvlněné krajiny pozvolna se snižující 
k severovýchodu. Charakteristický ráz hřbetům a svahům dávají jednotvárné porosty 
smrkových monokultur. Údolí jsou již od středověku využívána k osídlení a jako dopravní 
spojnice. Vodní síla potoků byla využívána k pohonu mlýnů, hamrů a podobných zařízení. 

Vlastní plocha záměru leží u silnice III/22 141. Nejbližší okolí tvoří zejména smrkový 
les a luční společenstva. Nejbližšími sídly jsou město Horní Blatná (zhruba 2,5 km), osada 
Ryžovna (zhruba 2 km) a zbytky osídlení osady Bludná (zhruba 500 m).  

Z hlediska hodnocení dotčeného krajinného prostoru (DoKP) lze za přírodní 
dominanty označit zejména zalesněné vrcholy. Jedná se o vrch Sněžná hůrka (948 m n. m.), 
Blatenský vrch (1043 m n. m.) a vrch Nad Ryžovnou (1053 m n. m.). Dále tvoří výraznou 
krajinnou dominantu Blatenský příkop a lom Hřebečná. 

Záměr bude viditelný z výše uvedených i dalších vyvýšených míst, avšak vzhledem 
k malé velikosti se nepředpokládá výrazný rušivý účinek v krajině. Z chalup v osadě Bludná, z 
osady Ryžovna ani z města Horní Blatná parkoviště viditelné nebude. 

V současné době je v místě plánovaného parkoviště zatravněná plocha, lze tedy 
předpokládat narušení přírodní a estetické hodnoty krajiny. Stejně jako v případě viditelnosti 
bude rušivý účinek záměru minimální. 
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C.II.9 Obyvatelstvo 

Zájmová lokalita se nenachází v obydlené oblasti. Nejbližším osídlením jsou zbytky 
osady Bludná ve vzdálenosti zhruba 500 m. Dalším osídlením v širším okolí jsou město Horní 
Blatná ve vzdálenosti zhruba 2,5 km a osada Ryžovna ve vzdálenosti zhruba 2 km. 
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D Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a životní 
prostředí 

D.I Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a 
významnosti 

Hlavní problémové okruhy 

Kapitola Předmět hodnocení 

Kategorie významnosti 
  
  

I. II. III. 

D.I.1 Vliv na obyvatelstvo     X 

D.I.2 Vliv na ovzduší a klima   X   

D.I.3 Vliv na hlukovou situaci   X 

D.I.4 Vliv na povrchové a podzemní vody     X 

D.I.5 Vliv na půdu    X 

D.I.6 Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje     X 

D.I.7 Vliv na floru a faunu  X   

D.I.7 Vliv na ekosystémy  X   

D.I.8 Vliv na krajinu    X 

D.I.9 Vliv na hmotný majetek a kulturní památky     X 

Vysvětlivky: 

I. – složka mimořádného významu, je proto třeba jí věnovat pozornost 

II. – složka běžného významu, aplikace standardních postupů 

III. – složka v daném případě méně důležitá, stačí rámcové hodnocení 

 

Složky životního prostředí jsou zařazeny do 3 kategorií dle charakteru záměru, 
lokality, v níž bude záměr umístěn, a dle stavu životního prostředí v okolí realizace záměru. 
Tabulka byla vyplněna po prostudování textových a mapových podkladů a prohlídce terénu. 

Provoz parkoviště Bludná bude mít na své okolí pouze lokální negativní vliv. Dojde 
k mírnému nárůstu hlukového a emisního znečištění vlivem kumulace automobilů, v případě 
havárie může dojít i ke kontaminaci půdy ropnými látkami. 

Za pozitivní vliv lze označit fakt, že návštěvníci nebudou parkovat vozidla na blízkých 
polních cestách, na okrajích lesa či na loukách.  

Pro charakterizování jednotlivých vlivů je kromě slovního hodnocení vhodné využít i 
systém relativních jednotek (systém rating). Tyto jednotky v sobě agregují intenzitu působení 
a časově územní riziko. Stupnice pro posouzení vlivů je uvedena v následující tabulce: 

Tab. 13: Stupnice pro posouzení vlivů záměru 

Rating Slovní hodnocení 

+6 vysoce prospěšný, s dlouhodobým a územně rozsáhlým vlivem 

+5 vysoce prospěšný, časově nebo územně omezený 

+4 významně prospěšný, s dlouhodobým a rozsáhlým vlivem 
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+3 významně prospěšný, časově nebo územně omezený 

+2 mírně prospěšný, s dlouhodobým a rozsáhlým vlivem 

+1 mírně prospěšný, časově nebo územně omezený 

0 bez vlivu 

-1 mírně nepříznivý, časově nebo územně omezený 

-2 mírně nepříznivý, s dlouhodobým a rozsáhlým vlivem 

-3 významně nepříznivý, časově nebo územně omezený 

-4 významně nepříznivý, s dlouhodobým a rozsáhlým účinkem 

-5 vysoce nepříznivý, časově nebo územně omezený 

-6 vysoce nepříznivý, s dlouhodobým a rozsáhlým účinkem 

 

D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo 

D.I.1.1 Výstavba 

Stavební a zemní práce při výstavbě záměru nejsou takového rozsahu, aby při 
moderním způsobu vedení prací a použití technicky vyspělých stavebních mechanismů 
představovaly významný faktor zhoršení pohody obyvatel v blízkém okolí. 

Nejvýznamnějšími vlivy na obyvatelstvo z provozu parkovišť a silnic jsou negativní 
vlivy emisí látek znečišťujících ovzduší a hluku z dopravy. Velikost těchto vlivů vzhledem k 
obyvatelstvu je dána především intenzitou provozu a vzdáleností od obytné zástavby. 
V případě posuzovaného záměru je předností, že plánovaná výstavba leží mimo zástavbu a 
navíc se jedná o velmi malý rozsah prací. 

Pro minimalizaci negativních vlivů jsou formulována následující doporučení: 

• Dodavatel stavební techniky zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především 

v průběhu zemních prací. Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních 

potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány. V případě nepříznivých 

klimatických podmínek v období zemních prací bude prováděno skrápění příslušných 

stavebních ploch. 

• Celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval 

možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a dnech 

pracovního klidu. Stavební práce musejí být prováděny v pracovních dnech v denní 

době od 7.00 do 21.00 hodin, aby byly splněny limity stanovené pro hluk z výstavby 

nařízením vlády č. 148/2006 Sb. Na stavbě musí být používána stavební technika a 

další zařízení splňující platné limity. 

D.I.1.2 Provoz 

Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve vztahu k ohrožení 
obyvatelstva mohou projevit zejména v oblasti hluku a znečištění ovzduší. 

I zde však platí, že půjde jen o velmi malý vliv, vzhledem k velikosti plánovaného 
parkoviště. 
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D.I.1.3 Zdravotní rizika 

Mezi nejvýznamnější zdravotní rizika vlivem dopravy patří nebezpečné látky, 
znečišťující ovzduší. Z nich jsou nejškodlivější oxidy dusíku, oxid uhelnatý, prašný aerosol a 
velký počet organických látek jako je benzen, polyaromatické uhlovodíky, aldehydy a řada 
dalších. Při hodnocení potenciálního vlivu parkoviště a komunikace jsou používány jako 
indikátory znečištění oxidy dusíku resp. oxid dusičitý, reprezentující skupinu látek s 
prahovým působením společně s benzenem jako reprezentantem karcinogenních látek, při 
rozšířeném hodnocení bývá používán také prašný aerosol frakce PM10. Prašný aerosol, který 
je emitován převážně z dieselových motorů představuje frakci jemných částic, která je 
vzhledem ke svému složení významná z hlediska působení na zdraví. 

Realizace předkládaného záměru nepředstavuje riziko pro lidské zdraví. Z hlediska 
vyhodnocení stávajícího a očekávaného stavu v zásadě nedojde k prokazatelnějším změnám 
z hlediska zdravotních rizik. Je taktéž možné jednoznačně konstatovat, že nelze předpokládat 
žádný nárůst rizika chronických zdravotních účinků emisí v důsledku realizace záměru.  

D.I.1.4 Faktory psychické pohody 

Během výstavby parkoviště může dojít ke zvýšení pracovních příležitostí, i když pouze 
na omezený časový úsek. 

Provozem parkoviště pak bude vytvořeno zázemí pro návštěvníky tohoto turisticky 
atraktivního území a zároveň může dojít k mírnému zlepšení podnikatelské činnosti místního 
obyvatelstva.  

S demolicemi domů, či jiných objektů se v dotčeném území nepočítá.  

D.I.1.5 Shrnutí 

Vliv na obyvatelstvo lze hodnotit jako mírně prospěšný s dlouhodobým a rozsáhlým 
vlivem.  

Hodnocení vlivu: +2 

 

D.I.2 Vliv na ovzduší a klima 

D.I.2.1 Výstavba 

Během výstavby dojde k mírnému zvýšení emisí vlivem dopravy a stavebních prací. 
Zdroje znečištění budou v době výstavby představovány provozem nákladní techniky během 
provádění zemních prací a při dovozu stavebního materiálu. Tyto emise je zapotřebí 
minimalizovat vhodnými opatřeními v rámci plánu organice výstavby (např. používání 
stavebních mechanismů v odpovídajícím technickém stavu, kropení prašných povrchů 
během výstavby či realizace stavebních prací v nejkratším možném termínu).  

Toto zvýšení nebude mít za následek výrazné zhoršení imisní situace a to ani pro 
nejbližší zástavbu. 
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D.I.2.2 Provoz 

Novým zdrojem škodlivin emitovaných do ovzduší budou emise z výfuků osobních 
automobilů, které budou využívat parkoviště a příjezdové komunikace. To může způsobit 
obohacení půdního krytu dusíkem v okolí záměru.  

Vzhledem ke kapacitě záměru se nebude jednat o výrazný zdroj znečištění. 

D.I.2.3 Shrnutí 

V průběhu výstavby dojde ke zvýšení produkce emisí, jedná se však o krátkodobý stav 
a ani za těchto podmínek nedojde k překročení imisních limitů. V době provozu dojde 
k mírnému znečištění v nejbližším okolí parkoviště.  

Na základě těchto skutečností lze vliv na ovzduší hodnotit jako mírně nepříznivý, 
časově nebo územně omezený. 

Hodnocení vlivu: -1 

 

D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci a jiné fyzikální a biologické 
charakteristiky 

D.I.3.1 Výstavba 

Hluk z dopravy při výstavbě záměru nebude s ohledem na velikost záměru významný. 
Lze předpokládat mírné navýšení úrovně hlukových hladin v řádech 1,5 – 2,0 dB(A) v 
nejbližším okolí přístupových tras. 

D.I.3.2 Provoz 

V období provozu bude hluk působen převážně osobní automobilovou dopravou. Je 
však třeba vzít v úvahu, že v místě záměru již automobilová doprava existuje a dojde k jejímu 
navýšení pouze o jednotlivá vozidla. 

D.I.3.3 Shrnutí 

V době výstavby dojde ke zvýšení hlukové zátěže, jde však o přechodný a krátkodobý 
stav. Během provozu dojde, vzhledem k charakteru a kapacitě záměru, k navýšení hlukového 
znečištění pouze o minimální míru.  

Celkově lze vliv na hlukovou situaci hodnotit jako mírně nepříznivý, časově nebo 
územně omezený. 

Hodnocení vlivu: -1 

 

D.I.4 Vliv na povrchové a podzemní vody 

Stavba ani provoz samotného turistického parkoviště nemají prakticky žádný vliv na 
povrchové nebo podzemní vody (s možnou výjimkou případných havarijních situací, 
způsobených technologickou nekázní nebo poruchou mechanismů během stavby; tyto 
situace budou řešeny v souladu s havarijním řádem staveniště, resp. provozovaného 
zařízení).  
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Nejbližším vodním tokem je Blatenský příkop, který protéká ve vzdálenosti cca 400 m 
severním směrem.  

Vliv záměru na povrchové a podzemní vody lze hodnotit jako nulový. 

Hodnocení vlivu: 0 

 

D.I.5 Vliv na půdu a horninové prostředí 

D.I.5.1 Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy 

V rámci předkládaného záměru je z doložených podkladů patrné, že bude nezbytný 
zábor pozemků ZPF, nejedná se však o zábor orné půdy, nýbrž o trvalý travní porost. Zábor 
PUPFL neproběhne. V současnosti je plocha bez zvláštního využití. 

D.I.5.2 Znečištění půdy 

Výstavba 

Vlastní etapa výstavby nepředstavuje významnější riziko ohrožení kvality půd. Přesto 
pro další minimalizaci tohoto rizika jsou navržena opatření, která budou prezentována 
v kapitole D.IV Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých 
vlivů. 

Provoz 

Z hlediska vlastního provozu by mohlo ke znečištění půdy dojít v případě havárie 
vozidel a následnému úniku znečišťujících látek. Vzhledem ke kapacitě záměru se však 
nepředpokládá, že by takový únik mohl výrazněji ohrozit kvalitu půdy na lokalitě. 

D.I.5.3 Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy 

Realizace záměru není spojena s významnější změnou místní topografie a nemá vliv 
na stabilitu a erozi půdy. 

D.I.5.4 Vlivy v důsledku ukládání odpadů 

Z hlediska nebezpečných odpadů bude v rámci výstavby a provozu pouze prováděno 
jejich shromažďování tj. dočasné uložení na místech k tomu určených a zabezpečených po 
dobu nezbytně nutnou. 

Výstavba 

Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude 
provedena v rámci zpracování prováděcích projektů, kdy budou konkretizovány i použité 
stavební materiály. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně vyhovujícího 
způsobu odstranění, které vzniknou v průběhu výstavby, odpovídá zhotovitel stavby. Tato 
povinnost by měla být zapracována do smlouvy o provedení prací. Množství všech odpadů 
vznikajících v etapě výstavby nelze objektivně určit. 

Provoz 

Předpokládané druhy a množství jednotlivých odpadů z etapy provozu jsou souhrnně 
uvedeny v předcházející části předkládaného oznámení. Vzhledem k charakteru záměru se 
však nepředpokládá vznik významného množství odpadů. 
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D.I.5.5 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor. 
K ovlivnění horninového prostředí nedojde.  

D.I.5.6 Shrnutí 

Výstavba ani vlastní realizace záměru nepředpokládá výraznější znečištění půd. Riziko 
kontaminace půdy hrozí pouze při vzniku havarijní situace. Vliv na půdu a horninové 
prostředí lze tedy hodnotit jako nulový. 

Hodnocení vlivu: 0 

 

D.I.6 Vliv na floru, faunu a ekosystémy 

D.I.6.1 Flora a fauna 

Plošný zábor biotopu 

Realizací záměru dojde k plošnému záboru biotopu živočichů a rostlin. Jedná se o 
plošně omezený vliv. 

Přímé ohrožení 

Při výstavbě i následném provozu jsou zejména drobní živočichové ohroženi přímou 
likvidací při pohybu mechanizace. 

Zvýšení míry rušení 

Na ploše i v jejím okolí dojde k mírnému nárůstu hladiny rušení, vlivem většího 
pohybu návštěvníků a hluku v důsledku pohybu osob i vozidel. Rušení se zvýší při stavbě i po 
realizaci záměru. Lze očekávat, že změna oproti stávajícímu stavu nebude výrazná vzhledem 
k tomu, že již dnes je plocha využívána k parkování vozidel. 

Riziko znečištění vodního prostředí 

Při výstavbě a následně při parkování vozidel nelze vyloučit riziko havárie, která by 
mohla nepříznivě ovlivnit okolní prostředí zejména jeho vodní složku. 

Nepřímé vlivy 

Z nepřímých vlivů je zvažována zejména možnost šíření invazních druhů na plochy 
sousedící s parkovištěm. 

D.I.6.2 Nároky na kácení dřevin 

V rámci realizace záměru nebude kácení dřevin nutné. 

D.I.6.3 Ekosystémy 

V okolí hodnocené plochy se nachází řada cenných ekosystémů. Samotný pozemek 
určený k výstavbě parkoviště je součástí těchto chráněných území: 

• Nadregionální biokoridor Božídarské rašeliniště – Studenec s označením K1 a s 

mezofilním bučinným a horským typem ekosystémů. Posuzovaný záměr se nachází v 

ochranném pásmu osy tohoto nadregionálního biokoridoru. Osa leží 



 

Novák & Partner, 2011 

Oznámení záměru dle přílohy 3 zákona 100/2001 Sb.        Turistické parkoviště Bludná 45 

západním směrem zhruba 500 m od místa plánované výstavby. Vzhledem k velikosti a 

charakteru záměru bude mít výstavba a provoz parkoviště na tento biokoridor 

minimální vliv. 

• EVL CZ0414110 Krušnohorské plató. Jedná se o rozsáhlé území převážně lesních a 

luční komplexů a rašelinišť ve vrcholové části pohoří Krušné hory. EVL má dvě části, 

obě jsou protáhlé v rovnoběžkovém směru. Obě části EVL jsou značně lesnaté, 

převažují zde jehličnaté lesy, většinou se jedná o podmáčené a rašelinné smrčiny, 

místy v nejvyšších polohách se uplatňují i třtinové smrčiny. Mozaiku s lesními 

společenstvy tvoří rozsáhlá rašeliniště většinou s dominantní borovicí bažinnou. 

Největší komplexy rašelinišť najdeme v oblasti Pramenů Rolavy a kolem Božídarského 

Špičáku, menší ložiska jsou roztroušena po celé oblasti. Mozaikovitě se v lokalitě 

vyskytují kvalitní až velmi kvalitní horské louky s prameništi a vřesovišti. 

D.I.6.4 Shrnutí 

Na základě výsledků z provedených průzkumů lze konstatovat, že dojde k omezení 
populací i společenstev vlivem záboru stavby, vytvořením nových zdrojů hluku v území a 
zvýšením rizika mortality jedinců v době výstavby i provozu. Jedná se však pouze o málo 
významný zábor půdy a zvýšené riziko mortality hrozí pouze několika jedincům. 

V současnosti jsou návštěvníci míst v okolí osady Bludná odkázání na parkování na 
okolních lesních cestách a okrajích silnice, lesa či luk. Výstavbou záměru dojde k vytvoření 
plochy pro kumulaci těchto vozidel na jednom místě. Výrazné zvýšení automobilové dopravy 
v území se nepředpokládá. Celkově lze tedy konstatovat, že posuzovaný záměr bude mít 
z hlediska ochrany přírody – flory, fauny i celých ekosystémů, pouze mírně negativní vliv na 
své okolí. 

Hodnocení vlivu: -1 

 

D.I.7 Vliv na krajinu 

Zákon č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny stanoví v § 12: „Krajinný ráz, kterým 
je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn 
před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, 
zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na 
zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant 
krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.“ 

Krajinný ráz se odvíjí v prvé řadě od trvalých ekologických podmínek 
a ekosystémových režimů krajiny. V těchto rámcích je krajinný ráz dotvářen (krajiny přírodní) 
až vytvářen (krajiny antropicky přeměněné) lidskou činností a životem lidí v nich. Krajinný ráz 
je tedy v našich středoevropských podmínkách výsledkem lidské činnosti v určitém přírodním 
prostoru. 
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D.I.7.1 Posouzení zásahu stavby do krajinného rázu a chráněných území 

Stavba řeší vybudování nezpevněného parkoviště pro osobní automobily s celkovým 
počtem 12 parkovacích stání na zatravněné ploše bez zvláštního využití, podél silnice III/221 
41 a účelové komunikace. 

Z hlediska krajinného rázu nebude vybudovaný záměr představovat výrazný zásah do 
krajinné mozaiky.  

Záměr bude viditelný okolních vyvýšených míst, avšak vzhledem k malé velikosti se 
nepředpokládá výrazný rušivý účinek v krajině. Z chalup v osadě Bludná, z osady Ryžovna ani 
z města Horní Blatná parkoviště viditelné nebude. 

V současné době je v místě plánovaného parkoviště zatravněná plocha, lze tedy 
předpokládat narušení přírodní a estetické hodnoty krajiny. Stejně jako v případě viditelnosti 
bude rušivý účinek záměru minimální. 

D.I.7.2 Shrnutí 

Vliv záměru na krajinný ráz je hodnocen jako nulový. 

Hodnocení vlivu: 0 

 

D.I.8 Vliv na hmotný majetek a kulturní památky 

Výstavbou nebudou nepříznivě ovlivněny žádné další budovy ani architektonické a 
archeologické památky nebo jiné lidské výtvory nacházející se v okolí. 

Ochrana případných archeologických nálezů bude zajištěna v souladu s § 22 a 23 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 

D.I.8.1 Shrnutí 

Stavba nemá vliv na hmotný majetek ani kulturní památky, nedojde k žádné demolici. 
Vliv lze hodnotit jako nulový. 

Hodnocení vlivu: 0 

 

D.II Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 

Uvedené vlivy jsou výčtem možných vlivů přípravy území, realizace a provozu záměru 
na životní prostředí:  

• Vlivy na současnou flóru, faunu a ekosystémy – zejména během výstavby (vliv mírně 

negativní) 

• Vlivy na hlukovou situaci a prašnost – zejména během výstavby (vliv minimální) 

• Vlivy na krajinu a krajinný ráz – vliv nevýznamný 

• Vlivy na znečištění ovzduší – zejména během výstavby (vliv mírně negativní)  

• Vlivy na povrchové a podzemní vody – znečištění při havárii (vliv nevýznamný) 

• Vliv na obyvatelstvo – zlepšení současných podmínek (pozitivní vliv) 
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D.III Údaje o možných významných nepříznivých vlivech 
přesahujících státní hranice 

Státní hranice se od místa výstavby parkoviště nachází zhruba 5 km. S ohledem na rozsah 
a předpokládaný dosah činností, vyvolaných výstavbou a provozem posuzovaného záměru 
nelze předpokládat nepříznivé vlivy přesahující státní hranice. 

 

D.IV Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě 
kompenzaci nepříznivých vlivů 

Pro minimalizaci negativních dopadů plynoucích z realizace a provozu záměru je 
nezbytné splnit následující opatření: 

• Stanovit odvozní a dovozní trasy ze stavby. 

• Zajistit dodavatelem stavebních prací účinnou techniku pro čištění vozovek 

především v průběhu zemních prací a provést opatření ke snížení prašnosti při 

výstavbě (např. skrápěním při demolicích) včetně opatření, které zajistí, že okolní 

vozovky nebudou znečišťovány auty vyjíždějícími ze stavby.  

• K zamezení odplavování splachů z prostoru staveniště při přívalových deštích do 

recipientů, nebo okolního prostředí vybudovat ochranné zemní jímky nebo hrázky. 

Tyto objekty musí být provedeny a v průběhu stavby udržovány tak, aby tomuto 

nežádoucímu vlivu zamezily, nebo ho alespoň omezily na minimum. 

• Podrobit přísné technické kontrole veškerou techniku, která bude v průběhu výstavby 

používána, např. nákladní vozy, míchačka, kompresory apod., ještě před navezením 

na stavbu. Nesmí být nasazeny stavební stroje, ze kterých uniká olej nebo pohonné 

hmoty. 

• Mobilní techniku parkující v prostoru stavby po dobu parkování zabezpečit 

záchytnými vanami umístěnými pod motor, případně převodovou skříň.  

• Pohonné hmoty, maziva a hydraulické oleje pro stavební mechanismy neskladovat 

v obvodu zařízení staveniště a dovezené nádoby s pohonnými hmotami zabezpečit 

záchytnými vanami. 

• V prováděcích projektech stavby upřesnit jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich 

množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění. 

• Pro období stavby navrhnout systém nakládání s odpady, zaměřený na jejich třídění, 

samostatné shromažďování a následné využití či odstranění. O vznikajících odpadech 

v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění vést odpovídající evidenci. 

• V následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro 

shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám 

ze všech uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou 

ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v 

oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství. 

• Odstranění odpadů smluvně zajistit pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti. 



 

Novák & Partner, 2011 

Oznámení záměru dle přílohy 3 zákona 100/2001 Sb.        Turistické parkoviště Bludná 48 

• V rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů 

vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění. 

• V dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat předpokládaná místa 

očisty vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace ze staveniště. 

• Pro stavbu vypracovat plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku látek 

škodlivých vodám, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; 

v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných 

v havarijním plánu. 

• V rámci stavby vést deník o výkopové zemině, jehož součástí budou doklady 

vystavené akreditovanou laboratoří, prokazující plnění limitů stanovených vyhláškou 

č. 294/2005; o způsobu využití výkopové zeminy bude rozhodnuto až na základě 

provedených rozborů zemin v prostoru staveniště s odkazem na uvedenou vyhlášku. 

• Stavební práce zahájit mimo hlavní vegetační období, tj. mimo měsíce duben až 

srpen, aby nedošlo k zásahu do vývojových cyklů plazů a ptáků. 

• Používat na vytvoření zpevněné plochy parkovišť pouze místní materiál tj. materiál 

pocházející nejlépe z blízkého okolí nebo alespoň z oblasti náhorní planiny Krušných 

hor, z důvodu ochrany navazujících území proti pronikání invazních druhů a omezení 

rušení ZCHÚ. 

• Důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu 

prevence šíření invazních a ruderálních druhů rostlin nebo alergenních plevelů.  

 

D.V Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, 
které se vyskytly při specifikaci vlivů 

Nebyly shledány výrazné nedostatky, které by zpochybňovaly hodnověrnost 
podkladových materiálů, použitých při zpracování tohoto oznámení.  

Zpracovatel dokumentace vycházel ze znalostí procesů ovlivňujících současný stav 
životního prostředí a působení jednotlivých činností na složky a subsystémy životního 
prostředí. 
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E Porovnání variant řešení záměru 

 Pro řešení záměru je možné uvažovat dvě varianty: variantu nulovou, 
kdy nedojde k výstavbě záměru a variantu výstavby záměru.  

Vzhledem k možnosti zlepšení současných podmínek v území, kdy v této turisticky 
atraktivní oblasti není možnost parkovat vozidla na k tomu vyhrazené ploše, se jeví jako 
výhodnější varianta výstavby nového parkoviště. 

 

F Doplňující údaje 

F.I         Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení 

Mapové a textové přílohy jsou součástí části H Přílohy. 

 

F.II Další podstatné informace zpracovatele 

Poskytnuté materiály a podklady pro zpracování: 

 

• Průvodní a souhrnná technická zpráva 

• Hodnocení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, podle § 45i 
zákona č. 114/1992 Sb. 

• Inženýrskogeologický průzkum 

• ÚPN VÚC Karlovarsko-sokolovské aglomerace 

• Koncepce ochrany přírody a krajiny Karlovarského kraje 
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G Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického 
charakteru 

Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o 
záměru a dále závěry jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní 
prostředí.  

 

G.I Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 

Název záměru: Společný turistický prostor Svazek Obcí Bystřice - 
Johanngeorgenstadt, stavební část Turistické parkoviště Bludná 

 

Zařazení dle přílohy č. 1 zákona: II/10.6 Skladové nebo obchodní komplexy včetně 
nákupních středisek o celkové výměre nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo 
garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu. 

Záměr podléhá zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.  

Úřadem příslušným k provedení zjišťovacího řízení je Krajský úřad Karlovarského 
kraje. 

 

G.II Zdůvodnění realizace záměru 

 Výstavba parkoviště je novou stavbou. 

V okolí obce Potůčky se nacházejí turisticky atraktivní lokality jak pro pěší turistiku, 
cykloturistiku a v zimních měsících i pro běh na lyžích. Severozápadním směrem se v dochozí 
vzdálenosti nachází rozhledna Blatenský vrch, naučná stezka Blatenský příkop, po silnici 
III/221 41 je značena červená turistická značka a jsou zde vedeny cyklotrasy č. 36 Všeruby – 
Tachov – Cheb – Horní Blatná – Boží Dar a č. 2198 Pernink – Horní Blatná – Rýžovna – 
Potůčky a zároveň tudy prochází i Krušnohorská magistrála. Navrhované parkoviště bude 
tedy vhodným výchozím bodem pro využití těchto tras. 

Výběr lokality je dán požadavkem na dobré napojení na silniční síť v okolí. Jedná se o 
zatravněnou plochu, která je v současnosti bez zvláštního využití, podél silnice III/221 41 a 
účelové komunikace. Území se mírně svažuje směrem k účelové komunikaci, na které byla v 
minulosti osazena závora, avšak vjezd na ni není zakázán dopravním značením. Celá lokalita 
je v nezastavěné části obce. 

Parkovací plocha doplní již existující vybavení, sestávající se z přístřešku pro turisty, 
který tvoří dřevostavba na betonových patkách. Přístřešek je vybaven stolem a lavicemi. 

Z uvedených důvodů se lokalita pro daný záměr jeví jako vhodná a nebylo uvažováno 
s jinými variantami. 
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G.III Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho 
dokončení 

Předpokládané zahájení realizace záměru:  2012 

Předpokládané dokončení záměru:   2012, doba výstavby cca 12 týdnů 

 

G.IV Umístění záměru 

Kraj:    Karlovarský kraj 

Obec:    Potůčky 

Katastrální území:   726 516 Potůčky 

 

G.V Výčet vlivů záměru na zájmové území a obyvatelstvo 

G.V.1 Vliv na obyvatelstvo 

Vliv na obyvatelstvo lze hodnotit jako mírně prospěšný s dlouhodobým a rozsáhlým 
vlivem.  

G.V.2 Vliv na ovzduší 

V průběhu výstavby dojde ke zvýšení produkce emisí, jedná se však o krátkodobý stav 
a ani za těchto podmínek nedojde k překročení imisních limitů. V době provozu dojde 
k mírnému znečištění v nejbližším okolí parkoviště.  

Na základě těchto skutečností lze vliv na ovzduší hodnotit jako mírně nepříznivý, 
časově nebo územně omezený. 

G.V.3 Vliv na hlukovou situaci 

V době výstavby dojde ke zvýšení hlukové zátěže, jde však o přechodný a krátkodobý 
stav. Během provozu dojde, vzhledem k charakteru a kapacitě záměru, k navýšení hlukového 
znečištění pouze o minimální míru.  

Celkově lze vliv na hlukovou situaci hodnotit jako mírně nepříznivý, časově nebo 
územně omezený. 

G.V.4 Vliv na povrchové a podzemní vody  

Vliv na povrchové a podzemní vody lze hodnotit jako nulový. 

G.V.5 Vliv na půdu a horninové prostředí 

Výstavba ani vlastní realizace záměru nepředpokládá výraznější znečištění půd. Riziko 
kontaminace půdy hrozí pouze při vzniku havarijní situace. Vliv na půdu a horninové 
prostředí lze tedy hodnotit jako nulový. 
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G.V.6 Vliv na floru, faunu a ekosystémy  

Na základě výsledků z provedených průzkumů lze konstatovat, že dojde k omezení 
populací i společenstev vlivem záboru stavby, vytvořením nových zdrojů hluku v území a 
zvýšením rizika mortality jedinců v době výstavby i provozu. Jedná se však pouze o málo 
významný zábor půdy a zvýšené riziko mortality hrozí pouze několika jedincům. 

V současnosti jsou návštěvníci míst v okolí osady Bludná odkázání na parkování na 
okolních lesních cestách a okrajích silnice, lesa či luk. Výstavbou záměru dojde k vytvoření 
plochy pro kumulaci těchto vozidel na jednom místě. Výrazné zvýšení automobilové dopravy 
v území se nepředpokládá. Celkově lze tedy konstatovat, že posuzovaný záměr bude mít 
z hlediska ochrany přírody – flory, fauny i celých ekosystémů, pouze mírně negativní vliv na 
své okolí. 

G.V.7 Vliv na krajinu 

Vliv záměru na krajinný ráz je hodnocen jako nulový. 

G.V.8 Vliv na hmotný majetek a kulturní památky 

Stavba nemá vliv na hmotný majetek ani kulturní památky, nedojde k žádné demolici. 
Vliv lze hodnotit jako nulový. 

G.V.9 Shrnutí 

V době provozu se negativní vlivy projeví pouze krátkodobě a lokálně. Navíc nebudou 
přetrvávat žádné negativní vlivy z fáze výstavby. Zároveň může dojít ke zlepšení podmínek 
v území vybudováním odstavné plochy pro návštěvníky tohoto turisticky atraktivního místa, 
která v současnosti chybí 

S ohledem na charakter a velikost záměru lze rozsah vlivů na dotčené území a místní 
obyvatele hodnotit jako krátkodobý, málo významný a vázaný zejména na dobu výstavby. 
Dodržením předkládaných opatření navíc dojde k minimalizaci negativních vlivů a rizik na 
dotčené území. 

Posuzovaný záměr lze vzhledem k uvedeným údajům doporučit k realizaci. 

 

G.VI Ochranná, kompenzační a zmírňující opatření 

Pro minimalizaci negativních dopadů plynoucích z realizace a provozu záměru je 
nezbytné splnit následující opatření: 

• Stanovit odvozní a dovozní trasy ze stavby. 

• Zajistit dodavatelem stavebních prací účinnou techniku pro čištění vozovek 

především v průběhu zemních prací a provést opatření ke snížení prašnosti při 

výstavbě (např. skrápěním při demolicích) včetně opatření, které zajistí, že okolní 

vozovky nebudou znečišťovány auty vyjíždějícími ze stavby.  

• K zamezení odplavování splachů z prostoru staveniště při přívalových deštích do 

recipientů, nebo okolního prostředí vybudovat ochranné zemní jímky nebo hrázky. 

Tyto objekty musí být provedeny a v průběhu stavby udržovány tak, aby tomuto 

nežádoucímu vlivu zamezily, nebo ho alespoň omezily na minimum. 
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• Podrobit přísné technické kontrole veškerou techniku, která bude v průběhu výstavby 

používána, např. nákladní vozy, míchačka, kompresory apod., ještě před navezením 

na stavbu. Nesmí být nasazeny stavební stroje, ze kterých uniká olej nebo pohonné 

hmoty. 

• Mobilní techniku parkující v prostoru stavby po dobu parkování zabezpečit 

záchytnými vanami umístěnými pod motor, případně převodovou skříň.  

• Pohonné hmoty, maziva a hydraulické oleje pro stavební mechanismy neskladovat 

v obvodu zařízení staveniště a dovezené nádoby s pohonnými hmotami zabezpečit 

záchytnými vanami. 

• V prováděcích projektech stavby upřesnit jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich 

množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění. 

• Pro období stavby navrhnout systém nakládání s odpady, zaměřený na jejich třídění, 

samostatné shromažďování a následné využití či odstranění. O vznikajících odpadech 

v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění vést odpovídající evidenci. 

• V následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro 

shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám 

ze všech uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou 

ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v 

oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství. 

• Odstranění odpadů smluvně zajistit pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti. 

• V rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů 

vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění. 

• V dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat předpokládaná místa 

očisty vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace ze staveniště. 

• Pro stavbu vypracovat plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku látek 

škodlivých vodám, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; 

v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných 

v havarijním plánu. 

• V rámci stavby vést deník o výkopové zemině, jehož součástí budou doklady 

vystavené akreditovanou laboratoří, prokazující plnění limitů stanovených vyhláškou 

č. 294/2005; o způsobu využití výkopové zeminy bude rozhodnuto až na základě 

provedených rozborů zemin v prostoru staveniště s odkazem na uvedenou vyhlášku. 

• Stavební práce zahájit mimo hlavní vegetační období, tj. mimo měsíce duben až 

srpen, aby nedošlo k zásahu do vývojových cyklů plazů a ptáků. 

• Používat na vytvoření zpevněné plochy parkovišť pouze místní materiál tj. materiál 

pocházející nejlépe z blízkého okolí nebo alespoň z oblasti náhorní planiny Krušných 

hor, z důvodu ochrany navazujících území proti pronikání invazních druhů a omezení 

rušení ZCHÚ. 

• Důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu 

prevence šíření invazních a ruderálních druhů rostlin nebo alergenních plevelů.  
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Informace o zpracovateli 

 

Datum zpracování oznámení:  

17. 10. 2011 

 

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se podílely na 
zpracování oznámení: 

Ing. Martina Hadravová, Ing. Jiří Bednář 

Novák & Partner s. r. o. 

Perucká 2481/5 

120 00 Praha 2 

 

Spolupracovali: 

Ing. Karel Dusbaba  Projektová dokumentace 

Mgr. Ondřej Volf  Hodnocení dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 

 Biologické hodnocení vlivů záměru podle zákona č. 
114/1992 Sb. 

Ing. Jan Hrabánek  Inženýrskogeologický průzkum 

 

 

Podpis zpracovatele oznámení: 
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H Přílohy 

1. Vyjádření orgánů státní správy 

• Stanovisko odboru životního prostředí Krajského úřadu Karlovarského kraje 

podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 

• Stanovisko Odboru rozvoje a územního plánování Městského úřadu Ostrov z hlediska 

územně plánovací dokumentace 

 

2. Mapové přílohy 

• Přehledná situace - širší vztahy (1:50 000) 

• Přehledná situace (1:5 000) 

• Koordinační situace (1:250) 

• Zákres do katastrální mapy (1:1 000) 

 

3. Fotodokumentace 

 

Samostatné přílohy 

• Hodnocení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, podle § 45i 

zákona č. 114/1992 Sb. 

• Biologické hodnocení vlivů záměru podle zákona č. 114/1992 Sb. 
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• Stanovisko odboru životního prostředí Krajského úřadu 

Karlovarského kraje podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 

 

• Stanovisko Odboru rozvoje a územního plánování Městského 

úřadu Ostrov z hlediska územně plánovací dokumentace 

  



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 

 

 

 

 

II. Mapové přílohy 
 

• Přehledná situace - širší vztahy (1:50 000) 

• Přehledná situace (1:5 000) 

• Koordinační situace (1:250) 

• Zákres do katastrální mapy (1:1 000) 

 

  



 

 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 

 

 

 

 

III. Fotodokumentace 
  



 

 

 

Hodnocená lokalita 

 

Pohled na lokalitu od silnice II/22 141 



 

 

 

Místní cesta vedoucí k obci Potůčky 

 

Pohled na osadu Bludná 

 


